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 طئةتو

معهد (و) l'Institut français du Proche-Orient/ املعهد الفرنسي للشرق األوسط   (ذ أن جرى إحداث     من
 ,Deutsche Morgenländische Gesellschaft(االستشراقية  ملانية  األ لتابع للجمعية ا) Orient Institut/ الشرق

DMG(   عضو ،)     املعهد األملاين للعلوم العقلية يف اخلارج/Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im 

Ausland (م  عاذ  نم)فقد سجال يف منجزاهتما تعاوًنا طويالً ومثمًرا من خالل نشاطات مشتركة            ) م 2003 ،
ملاين ألا-ومن بني مثار هذا التشاور، كان اليوم الفرنسي       . نيعديدة، وتشاوًرا بني باحثي وإداريت املعهد     

، احتفاًء مبرور   »ماضيه؟كيف يواجه املرء    «حول مسألة   )  م 2003(األول الذي جرى يف كانون الثاين       
راسي ثان لالحتفال هبذه الذكرى جرى يوم دقد و). Traité de l'Élysée/ اهدة اإلليزيهعم(أربعني عاًما على 

تقاليد االستشراق الفرنسي واألملاين    : تأمالت يف الشرق  « حول مسألة    ،) م 2004(نفسها يف كانون الثاين     
 .»وحاضره
ن هذا اللقاء، على غرار سابقه، ناجًحا وال ريب إذ أتاح اجملال ملشاركة باحثني من مستوى عاٍل،                 اك

قتصًرا على احللقة الضيقة    موعوًضا عن كونه    . فة إىل بعض رجال السياسة    لبنانيني وأملان وفرنسيني، إضا   
للمطلعني الذين ألفوا غالًبا هذا النوع من املناقشات، فقد انفتح على اجلمهور ومسح ببث األفكار                  
واملناقشات السجالية يف غالبيتها، حول رهانات سياسية أو جمتمعية، ألقى متخصصون ذوي شهرة دولية              

 .يهاالضوء عل
اته العصرية، مع ما ينسب إليه من عيوب        ادتدامان من الطبيعي لالستشراق، يف معناه التقليدي أو يف          ك

وقد أدركت الوفاة مؤخًرا خصمه األكثر شهرة، إدوارد سعيد،         . وفضائل، أن يكون عرضة لسهام النقد     
الذي مثل  › Orientalism /االستشراق‹يف الوقت الذي ُيحتفل بالذكرى اخلامسة والعشرين لصدور مؤلفه          

 .شات حول الشرق يف العامل العريب وأوربة وأمريكا الشماليةقانعطافًا يف املنا
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باملخاطر أكثر من تلك اليت كانت  هذه املسألة اليوم أكثر حدة بسبب أحداث شرق أوسطية حمملة          نإ
-ا اليوم الفرنسي  إال أن رهانات هذه املناقشات اليت جرت خالل هذ         . سائدة عند نشر ذلك الكتاب    

ي واحترامها لكل قواعد األخالق األكادميية، جتاوزت، كما لوحظ سريًعا،           مملاين، مع توجهها العل   ألا
 .الدوائر الفكرية

ع مجاهري  الطإلكن ينبغي   . جلمهور احمللي ال بد أنه مطلع على هذه الرهانات، وهو أمر مفروغ منه            اف
. ل إىل املستشرقني  آد جيهل دور هؤالء املوجهني الفكريني الذي        لعربية أيًضا عليها ألنه ما من أح      ا دالبال

وما من أحد جيهل النتائج، املشكورة أو املنتقدة، اليت أفضت إليها حبوثهم يف تصور بلداهنم للعامل العريب                  
 .واإلسالمي، ويف حتديد سياسات هذه البلدان إزاء هذين العاملني

بنانيني والفرنسيني  لانون الثاين، الكالم أوالً للرمسيني من ال       ك) 22(األملاين يف   -طى اليوم الفرنسي  عأ
واألملان، ومن مث للمتدخلني الستة إذ أدت تدخالت املستشرقني الفرنسيني، واملستشرقني األملان إىل               

 .وختمت املناقشة خبالصة عامة. ضافة إىل اجلمهورإ ،تعليقات، بل وإىل انتقادات املناقشني اللبنانيني
اهية رغبة قوية يف املكتوب، الوحيد القادر       فاملنظمون، فقد أثارت هذه التدخالت الش     ب  ما حتسَّ كو

تاحة إل . . وهكذا قرر املعهدان نشر نتائج هذا اليوم يف هذا الكتاب         . على احلفاظ على هذه الوثائق اهلامة     
 .أوسع جمال لبث هذه التأمالت الثرية يف لبنان والعامل العريب

ا املؤلف األول من سلسلة نأمل أن       ًد أن نذكر أن بني يدي القارئ منذ اآلن وصاع          ًريا، جدير بنا  خأ
ن املعهد الفرنسي للشرق األوسط ومعهد الشرق قررا، مبناسبة صدور          أل ،لى قدر اإلمكان  ع ،تكون األطول 

-فرنسياليت ستخصص للتعاون العلمي ال    ) حمادثات بريوت الفرنسية األملانية   (هذا املؤلف، افتتاح جمموعة     
 املؤمترات واالجتماعات العلمية اليت ينظمها، على حنو مشترك،         جملاين على أرض الشرق، وتسجل نتائ     ألا

 .معهدينا
 
 وسف كرباجي
 ملدير العلمي للدراسات املعاصرة، املعهد الفرنسي للشرق األدىنا

 حممد صبح: ترمجة
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 مة ترحيبكل

 سيد سفري فرنساال
 لسيد سفري مجهورية أملانيا الفيدراليةا
 ة يف اجلمهورية اللبنانيةفلسيد حلبلب، ممثل وزير الثقاا
 لسيدات والسادة،ا
 مالئي األعزاءز
الثاين الذي ينظم يف بريوت مبناسبة الذكرى اإلحدى          ) األملاين-اليوم الفرنسي (رحًبا بكم يف    م

 ). م1963(رنسا وأملانيا يف عام واألربعني ملعاهدة اإلليزيه اليت وقعتها كل من ف
 املدير العلمي   ،)Henry Laurence(ذا كان يل شرف افتتاح جلسة هذا الصباح، فإن هلنري لورانس             إ

) Institut Français du Proche-Orient, IFPO/ املعهد الفرنسي للشرق األدىن   (السابق للدراسات املعاصرة يف     
 يعود الفضل يف فكرة هذا امللتقى، اليت صممت          ،)Collége de France/ و فرانس  د لِّيجكُ(األستاذ يف   و

وسأقوم .  بريوت يف) La Residence de Pins(وز، يف قصر الصنوبر     مت) 14(العيد الوطين يف     وهيئت يوم 
 .أيًضا، طبقًا للقواعد املرعية يف امللتقيات األكادميية، بدور العريف

) Raffarin(السيد رافاران   : ، وقع رئيسا احلكومتني   ] م 2004[شرين األول من السنة املاضية      ت) 29 (يف
نكتب مًعا تارخينا يف القرن     ل«،  لى اتفاق ملشروع كتاب تاريخ    ع) G. Schröder(ودر  شرهرد  غرالسيد  و

. »بناء مستقبل مشترك وهادئ مًعا    «وخصوًصا يف نصفه األول، كإسهام يف املشروع الكبري لِ        » العشرين
 ىاألول مبناسبة الذكر  ) األملاين-اليوم الفرنسي (وذلك كان موضوع    . سياسةذا ما اقترحه رجال ال    ه

.  كما يذكر من حضره من دون شكا،ي نظمه يف بريوت املعهدان حتديًدلذا) معاهدة اإلليزيه(األربعني ل
إذ ) اض مشترك، وحتد للمستقبل   م: (و ما معناه باألملانية   أ ،)كيف يواجه املرء ماضيه   (والذي طرح مسألة    

 إىل نشر كتاب تاريخ مشترك      تقدمت من بني أعمال أخرى، أعمال اللجنة البولونية واألملانية اليت أفض          
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واحلال، أنين طبقًا للقواعد اليت     . فلم تكن املهمة سهلة وال ريب     ! من بولونيا وأملانيا، وأي تاريخ مشترك     
قة علة مبعلوهلا، وأؤكد أهنا هنا       أبين عال  ،)Theodor Lessing(دور ليسينغ   ويتتعلمتها من معلمي الروحي     

وكأمنا كان رئيسا احلكومتني منصتني بانتباه مللتقانا ووصال إىل          !. لاألملاين األو -نتيجة يومنا الفرنسي  
 .وكم هو تأكيد ألطروحات إدوارد سعيد فيما يتصل بأمهية املستشرقني! كم هو شرف لنا. النتيجة ذاهتا

 ا أعرضها بشيء من التهكم طبًعا، منوذجية متاًما للمهنة، ويبدو يل أهن           ه القصة اخليالية التأرخيية اليت    ذه
يف حالة جناحها، لن تكون من دون عواقب إذ إهنا حتدد يف النهاية املعايري اليت سيحكم بناًء عليها بنجاح                   

 .عملنا اليوم أو إخفاقه
 وفاعل بني العامل األكادميي     أفال يتعلق األمر مبثال حمكم لتفاعل مقصود      . ندخل إىل جمال االستشراق   ل

فبعدما :  إذ إن للدراسات الشرقية يف الغرب جذور متنوعة         ،للبحث والدبلوماسية، بل السياسة العليا؟    
نشأت كتخصصات مساعدة لالهوت، استخدمت منذ البداية لغايات نفعية، وخصوًصا دينية، دعمت             

واتبعت يف الوقت   . واالستعمارية غالًبا وترسخت كتخصصات أكادميية برعاية الدول الوطنية التوسعية        
ومع . ذاته، مع تأخر ملحوظ، تطور العلم وأسسه النظرية واملنهجية يف القرنني التاسع عشر والعشرين              

، ال تزال   ›االستشراق‹خضوعها طوال عقدين من السنني للنقاش، يف أعقاب صدور كتاب إدوارد سعيد             
الذي يقوم على ابتداع الشرق باعتباره عاملًا خيالًيا ونافًعا، بل          أهي هذا املشروع الدينء     : تطرح سؤاالً هو  

البد منه للمشروع االستعماري الغريب الذي يصفه إدوارد سعيد أم هي باألحرى جزء مكمل للعلوم                 
. اإلنسانية اليت ال ميكن تصورها، من حيث التعريف، إال كونية، وهي من مث إرث وملك للبشرية مجعاء؟                

ا السؤال ال يعين أن االستشراق مل يستخدم، لألسف، وسيستخدم لغايات بعيدة عن              إال أن طرح هذ   
 .الطموحات العلمية النبيلة

لكنين اآلن، أعطي الكلمة    . ن هذا اليوم الدراسي قد يعطينا أجوبة يقترحها متخصصون كبار           إ
 .بعيدة عن احللللدبلوماسية والسياسة، وأنا واٍع متاًما بأن حالة العالقة املتبادلة ال تزال 

 
 )بريوت/ مدير معهد االستشراق األملاين(نفِرد كُروب م

 حممد صبح: ترمجة
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 إلسالم واألديان اآلسيوية األخرىا ]1
  نظر املستشرقني الفرنسينييف

ا العالقات بني   من خالهل املستشرقون الفرنسيون   ن  اجل هذه املشاركة األساليب املختلفة اليت تذهَّ       تع
’الشامانية، واإلحيائية    ،ةاهلندوسية، البوذية، الكونفوشي  (اإلسالم واألديان اآلسيوية اخلمسة الكربى       

animisme‘ (     املناطق الكربى ل  و. ]1[يةآسيف املناطق اليت عملوا فيها ب) اليت ستذكر هنا   ) اإلسالم اآلسيوي
. ]5[والصني،  ]4[ القارة واجلزر  ة يف يآسجنوب شرقي   ،  ]3[نيةالباكستا-شبه القارة اهلندية  ،  ]2[لوسطى ا يةآسهي  
اخللل يف توازن هذا النص ملصلحة اهلند واهلندوسية، ليس ناًمجا فقط من ختصص مؤلفه، بل يرجع أيًضا                 و

إىل وفرة املؤلفات عن عالقات اإلسالم باألديان اهلندية، وهي أعمال كانت، إضافة إىل ذلك، موضع                
نامج البحوث املتعددة االختصاصات حول     رب( بالكثري إىل أعمال     ةالتأمالت التالية مدين  و. ]6[دراسة راهنة 

ل ك ،) م 2003 و 1982(إدارة مشتركة بني عامي     ب ،ليت نشطها ا) EHESS/ CNRS/ أطراف العامل اإلسالمي  
ان  وكاثرين سريف  ،)Alexandere Popovice( وألكسندر بوبوفيتش    ،)Denys Lombard(من دوين لومبارد    

ال ميكن تعداد كل عناوينه، لكن مؤلفًا مجاعًيا         و. ]7[أنا نفسي و) Catherine Servant-Schreiber(شرايرب  
 .دم ملخًصا عنه ق]8[حديثًا
تعذر القيام بعرض شامل، يقدم هذا النص مناذج للمقاربات املختلفة ألن عرًضا لكل منطقة بعينها،               لو

وهلذا فضلنا حتليالً منظًما طبقًا للمسائل املعاجلة، وهو ما         .  ومملة خيشى أن يؤول إىل قائمة تصنيفيه تكرارية      
وستجري . يسوغ تالقي املدارس الفكرية، بصرف النظر عن التقسيمات اإلقليمية للموضوعات املدروسة          

: مقاربة األمثلة املنتقاة حول حمور مدرَّج حيوي ستة مستويات تبدأ من أكثرها نزاًعا إىل أكثرها توافقًا، أي
 .فيقية، عرب املنافسة والتعايش والتالقي والتملكومن اجملاهبة إىل الت

تركز هذا العرض حول االستشراق الفرنسي، مأخوذًا هنا مبعناه الواسع الذي يتضمن املؤرخني               ي
وعلماء اإلثنولوجيا املعاصرين الذين يعملون اعتماًدا على مصادر أصلية، والذين ما زالوا ال يزدرون هذه               
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العريب التمركز جًدا، مل يلق كثًريا من األصداء        ،  ]9[ارد سعيد ضد االستشراق   وة، باعتبار أن مؤلف إد    الصف
كن االستشراق الفرنسي مل يعمل قط      ل. ]10[جلنوبية والشرقية  ا يةآساإلجيابية لدى املتخصصني الفرنسيني ب    

  من خالل مؤلفني أجانب    فسنلقي عليه الضوء عرب حبوث أجريت يف بلدان أخرى، أو         : ضمن إطار حمدود  
 .عملوا يف فرنسا ونشروا فيها

 نقص نسيب يف االهتمام باإلسالم: هيدمت ]1 /1
 يةآسمنذ مرحلة تكوينه ورمبا إىل أيامنا هذه، إىل إمهال دور اإلسالم يف              ،  يةآسع االستشراق يف    نز

) أديان إندونيسيا (ول  وهكذا ال خيصص مبسوط ح    . بل إنه جتاهله يف غالب األحيان     . جلنوبية والشرقية ا
ال و. ]11[ بينما يعرض الباقي لألديان اإلحيائية واهلندوسية والبوذية        ،)390(فحة من   ص) 30(إلسالم إال   ل

مل حيتو  و. ]12[)1200(فحة من   ص) 19(لإلسالم إال   ) أديان اهلند (خيصص الكتاب الدراسي املماثل عن      
 .صنيلاحدة عن املسلمني يف اال مجلة و إ]13[ملخص حديث العهد عن العامل الصيين

 Sylvain(فعقل متفتح كعقل سيلفان ليفي . ل إن هذا االستشراق كان معادًيا بصراحة أحياًنا لإلسالمب

Lévi, 1867-1935(، املتخصص الشهري بالسنسكريتية وبالصني، الذي زار أيًضا إندونيسيا واليابان، كتب يف 
 :أحد مؤلفاته األوىل

ا باحلرمان من تاريخ سياسي، فقد كان يف استطاعتها         هط تقلباهتا، حمكوم علي   ا كانت اهلند، لفر   إذ
لكن إعصاًرا  (...) وقد أوشكت البوذية أن تعطيها هذا التاريخ        . على األقل حيازة تاريخ ديين    

وجاهبت الربامهانية، اليت بقيت    . خميفًا كنس البوذية واألديرة والرهبان مع أدهبم وتقاليدهم        
جهة اإلسالم الغازي، تعصب املنتصر من طريق ليونتها الروحية، والزدرائها           وحيدة، يف موا  

التاريخ الذي كان يتعارض مع مثلها ويكذب ادعاءاهتا، خلقت لنفسها أبطاالً مناسبني لذوقها              
 .]14[والتجأت برفقتهم إىل ماضي األساطري

طاط اهلندوسية، مسؤولية احن   مؤلف سابق، محَّل املسلمني، الذين انتصروا على األسر احلاكمة            ويف
هذه األفكار تعيد وضع اإلسالم يف مواجهة ديانتني عظيمتني نشأتا يف اهلند مها اهلندوسية،              . العامل اهلندي 

لكن نظرة سيلفان ليفي احملدودة بالتعصب ضد        . غري التارخيية، والبوذية، املهتمة باحلفاظ على تارخيها       
يخ اهلند، وحيمله مسؤولية اختفاء البوذية      رمه يف احملافظة على تا    جاهل إسها يتيث إنه    ح نحازةم ،اإلسالم

فقد وجد هؤالء أديرة    . من األراضي اهلندية، مع أن احنطاط هذه األخرية بدأ هناك قبل الغزاة املسلمني             
 .خالية عملًيا، عندما رسخوا سيطرهتم هنائًيا على اهلند يف القرن الثامن عشر

ضارات اآلسيوية القدمية، باألسلوب ذاته الذي      سيني يهتمون بداية باحل   ن أوائل املستشرقني الفرن   اك
وكانوا معادين يف الغالب    . ُوجه االهتمام يف الغرب إىل اإلغريق والرومان على حساب العصر الوسيط           

 وما اهتمام غارسان دو تاسي      . للعصر الوسيط، وهو عصر اإلسالم، الذي وجد نفسه مهمالً           
)Garcin de Tassy, 1794-1878 (وينبغي انتظار العقول   . ال استثناءً  إ ]15[سلمي اهلند وعالقاهتم مع اهلندوس    مب
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 Revue du monde/ جملة العامل اإلسالمي  ‹احملبة لالطالع اليت رمست، بدًءا من بداية القرن العشرين، يف            

musulman ‹   الصينية فقد استكشفت تلك العقول ختومه يف اهلند         . صورة مدروسة لإلسالم اآلسيوي
لذي حبث يف أقوام الشام الذين دخلوا        ا) Antoine Cabaton(وًصا أنطوان كاباتون    صوإندونيسيا، وخ 

 Louis-Charles (ي شارل داميه  لوو أيًضا   أ. ]17[ونشر حول إندونيسيا  ،  ]16[يف كمبودشا  و يتنامفياإلسالم يف   

Damais (ـ ،  ]18[ إندونيسيا لذي كان الرائد يف دراسة النقوش الكتابية اإلسالمية يف        ا  .G.H(بوسكيه   وج ه

Bousquet (فيما عدا ذلك، تعرضوا    و. ]19[تطور اإلسالم اإلندونيسي  ب ،رب دراسة القانون  ع ،لذي اهتم ا
ليت مددها تعليم أرنولد  ا]mission d'Ollone, 1906, 1909(]20/ بعثة أولون(لوسطى، يف أعقاب  ايةسللصني وآل

-Louis Massignon, 1883(ما كان لوي مسينيون ك. ]21[ مدرسة اللغات الشرقيةيف) Arnold Vissiere(فيسيري 

حولية العامل  (قريب هبذه األعمال، ذلك أنه اجتهد يف ضبط           نع الذي سنعود إليه، مشاركًا      ،)1969
 .]22[ليت عرفت عدة طبعاتا) Annuaire du monde musulman/ اإلسالمي

 ستهواء الرتاعاتا ]2 /1
هم ف. ]23[قصده هنا، ما يقرب من نصف عدد املسلمني مجيًعا         ناملعىن الذي   ب،  "يةآس مسلمو"ثل  مي

لواسعة،  ا يةآسلوسطى، وباكستان وبنغالدش وماليزيا وإندونيسيا، وأقلية يف بقية أحناء           ا يةآساألغلبية يف   
ند اهل: أي نسمة،   لقارية ويف البلدين الكبريين اللذين يتجاوز كل منهما املليار         ا يةآسكما يف جنوب شرقي     

 .]24[وحىت يف إندونيسيا، ظل املسلمون أقلية إىل ما بعد وصول الربتغاليني يف القرن السادس عشر. والصني
ن هلذا الوضع أن يساعد يف نشوب الرتاعات بني الطوائف الدينية األكثر قدًما والقادمني اجلدد                 اك

على سواحل (ية أكثر عمومية مأم بطرائق جتارية سل) يف شبه القارة اهلندية فقط(الذين دفعوا، سواء بالفتح 
فقد انفجرت صراعات دموية غريب الصني مع الثورات اإلسالمية يف النصف           ). اهلند ويف كل مكان آخر    

قد متيزت اهلند منذ النصف الثاين للقرن التاسع عشر مبنافسة عنيفة أكثر            و. ]25[الثاين من القرن التاسع عشر    
إىل اهلند  )  م 1947(سيم شبه القارة اهلندية املأساوي يف عام        قواملسلمني، أفضت إىل ت   فأكثر بني اهلندوس    

 .هلندوسية العصبيةا/ ويتواصل هذا الرتاع يف أيامنا حىت يف اهلند نفسها، مع تصاعد قوة القومية. وباكستان

 راع حضارات؟ص ]1 /2 /1

الدينية طويل   وهنم عن تعايش الطوائف    يكن يلزم أقل من هذا ملنظرين من قصريي النظر، عميت عي           مل
، مفترضني وجود عدم تطابق أساس بني اإلسالم من "صراع احلضارات"األمد، لينشئوا نظريات على منط 

ففي إندونيسيا قدم مؤلفون هولنديون،     . جهة والكونفوشية والبوذية أو اهلندوسية من اجلهة األخرى        
ملجأً للهندوسية من إسالم معاٍد       مقالة، جزيرة بايل    يف ]Jean Couteau(]26(انتقدهم عن حق جان كوتو      

ويف أعمال رافائيل إسرائيلي . بطبعه، يف الوقت الذي كان تاريخ العالقات بني هاتني الديانتني سلمًيا دائًما    
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)Rafaël Israeli(،               من جامعة القدس، أتاحت الصني تنظًريا منهجًيا لتعارض أساس بني الكونفوشية 
 عالج هلا، بني    ال ،عشر، يف رأيه، التعبري املنطقي عما يصفه، حبساسية        ثورات القرن التاسع  ف. ]27[واإلسالم

وُمن  د يلوأما يف فرنسا، فال جند، إال فيما يتعلق باهلند، نظرية كهذه لدى             . تصورين للمجتمع وللسياسة  
)Louis Dumont, 1911-1998(،ل عؤلفه بالف م]28[الكاتبفقد بىن ذلك .  تقدم نفسها علم اجتماع مقارن عام

على تعارض كلي، واضًعا يف جانٍب اجملتمعات التقليدية متعددة اآلهلة واملتراتبة اليت يقدم نظام الطبقات                
كنه ال يفسر يف أي ل. ]30[ويف اجلانب اآلخر اجملتمعات العصرية املوحدة القائلة باملساواة، ]29[اهلندي منوذجها

واليت تربط  ،  ]31[أعمال مستشرقني سابقني عليه    قتبسها كما هو واضح من    مكان مسلمته القاعدية، اليت ا    
لكنه يستعملها يف فصله    . بني تعدد اآلهلة والتراتبية من جهة، مث تربط التوحيد باملساواة من جهة أخرى             

دين توحيدي ينادي   «ليضع اإلسالم على قدم املساواة مع املسيحية ك       ) الطبقة لدى غري اهلندوس   (حول  
جتماعي اهلندوسي، والنظام االجتماعي اإلسالمي، يف رأي دوُمن، ال يتطابقان          النظام اال ف. ]32[»اواةباملس

والتسويات اليت قام هبا املسلمون وخصوًصا يف قبول نظام الطبقات،          . ألهنما يرتكزان على قيم متعارضة    
فاديه كما أثبته، برأيه، تقسيم     والطالق بني الطائفتني كان إذن ما ال ميكن ت        . أن تتم " ما كان ينبغي هلا   "

قد فندت يف مكان آخر هذه النظرية اليت ترتكز على مبادئ جوهرانية            ل. ]33[) م 1947(شبه القارة يف عام     
مسبقة حول موضوع اإلسالم واهلندوسية، وختتزل سلسلة العمليات التارخيية يف صراع بني حضارات غري       

 .]34[متطابقة

 ان ومستفَزَّة غالًبازاعات حمدودة املك ن]2 /2 /1

وهي ال تفسر . ا ال يعين أن نزاعات مل حتدث، وتستمر يف احلدوث، حىت وإن كانت مما ميكن جتنبههذ
بعدم تطابق القيم، بل باستعمال الرموز الدينية لغايات اقتصادية واجتماعية وسياسية، ينبغي الكشف عنها              

حول املواجهات بني    ما أن الدراسات  ك. ]35[وهناك حتليالت دقيقة حول الصني    . يف كل حالة بعينها   
(هندي هو   -الطوائف الدينية يف شبه القارة اهلندية، وهي ظاهرة يشريون إليها مبصطلح أنغلو               

Communalism(،) فيها جند غالًبا إشارة إىل التنافس       ف. ]36[، قد توسعت على حنو خاص      )الطائفية
االزدهار الوليد للنساجني املسلمني يف     )  م 1984 (االقتصادي، كما يف االضطرابات اليت حطمت يف عام       

لكن الدافع األكثر انتشاًرا سياسي، كما أظهرت مذابح املسلمني يف والية غوجارات            . ضواحي بومباي 
(أعمال كريستوف جافرلو    و. ]37[، بتواطؤات حكومية من أعلى املستويات      ) م 2002(اهلندية عام   

Christophe Jafferlot (ية اهلندوسية املوجودة يف السلطة اليوم باهلند،       بالعص/ ول نشوء القومية  ذا الشأن، ح  هب
تبني كيف خلقت األيديولوجيات السياسية اصطناعًيا استقطاًبا للطوائف، يستغل، عند احلاجة، بإثارة             

رينيات القرن  عشقد لوحظت والدة هذه األيديولوجية اهلندوسية ملواجهة اإلسالم يف          و. ]38[االضطرابات
التصال مع نشوء األصولية اإلسالمية اليت ستتضح معاملها بصورة خاصة على           ايف الوقت ذاته وب   ،  اضيامل
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تستمد و. ]39[الذي نعرف تأثريه يف اإلسالميني العرب     )  م 1979-1903(لباكستاين املودودي   ا–يدي اهلندي 
سابقة ل اليت منت يف احلقبة ا     هذه البىن العصرية كثًريا من ثقافة االستفزاز، ومن القوالب الفكرية النمطية           

 .]40[لالستعمار

 ختالفات حمدودة ا]3 /2 /1

 ينبغي أن ننسى، يف هذه املرحلة األوىل، أنه إذا ما كانت هناك اختالفات بني اإلسالم واألديان                   ال
وكما سنرى فيما بعد، هناك     . اآلسيوية األخرى، فمن املستبعد أن تشمل جممل احلياة االجتماعية والدينية         

وتقتصر . جود، ويف الرؤية التراتبية للنظام االجتماعي، ويف احلياة الصوفية          وتالٍق واسع يف تصور ال     
وتضخيم هذه النواة لبناء . تنظمها الشريعةاالختالفات على نواة أصولية صغرية من احملرمات والشعائر اليت 

بل يف اصطناع أيديولوجيات    متعارضني يف كل شيء، ال يندرج ضمن العلم         منوذجني للنظام االجتماعي    
رائيلي أو  إسفائيل  راوحماوالت إسقاط هذه البىن على امليدان العلمي، كما فعل          . سياسية لغايات مغرضة  

 .سبب جتريدها، طاملا جتاهلت تعقدات التاريخ واحلياة االجتماعيةب ،ُمن، مصريها إىل اإلخفاقدوي لو

 جوه من املنافسةو ]3/ 1
ويعامل . يد الدينية يف حالة تنافس فهي تعترف بعضها لبعض بنقاط مشتركة           عندما تكون التقال   حىت

وسأوضح هذه  . أحدها اآلخر باحترام مثل خصمني جديرين مبواجهة أحدمها اآلخر بأسلحة متساوية           
املنافسة بني  : احلجة مبثالني مستمدين من ميدانني شديدي االختالف، عوجلا من وجهيت نظر خمتلفتني مها            

كما نظر إليها متخصص يف التاريخ       ،  يةآسم يف جنوب شرقي      الديانات ما قبل اإلسال   اإلسالم و 
كما وصفته روايات   ،  تِّيِبْتاللوسطى و  ا يةآساالقتصادي، من جهة، وتنافس البوذية الالماوية واإلسالم يف         

 .املتصوفة، من جهة ثانية
 يةآسملنافسات الدينية حول أسواق جنوب شرقي  ا]1 /3 /1

نذ بداية األلف الثاين للميالد، عرب الشبكات التجارية سلمًيا،          م ةآسيسالم يف جنوب شرقي     تشر اإل ان
فقد دخل الناس اإلسالم بكثافة يف اجلزء من اجلزر اليت تقع           : وكان انتشاره جد متفاوت   . وليس بالفتح 

رية امن مث بإحداث ممالك جتاليوم يف ماليزيا وإندونيسيا، بإقامة املراكز التجارية على السواحل يف البداية، و
وكان توغل اإلسالم تدرجيًيا إىل الداخل، وحدث بعد الغزو         . يف هناية القرن الثامن عشر كما يف مالقة       

بورما، (لقارية   ا يةآسمع أن حضور التجار املسلمني كان قدًميا أيًضا يف جنوب شرقي              و. ]41[الربتغايل
42[ أفضى فقط إىل تكوين أقليات إسالمية صغرية من أصول خمتلفةإال أنه) حلالية ايتنامفيتايالند، كمبودشا، 

 .كيف يفسر هذا التمايز يف وترية انتشار اإلسالم؟ف. ]
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 أطروحته الرائعة    يف ]Denys Lombard(]43( هذا السؤال هو الذي اجتهد يف اإلجابة عنه دوين لومبارد            نإ
ا يف جملدها الثاين    ًصخصو و ]Carefour javenais‹]44/ مفترق الطرق اجلاوي  ‹لنيل دكتوراه الدولة، حول     

 فهو على طريقة مكسيم رودنُسن        . ›Les réseaux asiatiques/ الشبكات اآلسيوية ‹بعنوان  
)Maxime Rodinson(،           ينظر إىل األديان كأيديولوجيات، ويوضح كيف أدخل اإلسالم أيديولوجية جديدة 

لتشكيالت السياسية  اوقد حلت هذه    . الساحليةكانت تشجع املبادالت التجارية وإحداث املمالك        
حمل ،  يةآساإلسالمية املنفتحة على اخلارج واملندجمة يف املبادالت العاملية يف جزر جنوب شرقي                 

 bouddhisme du grand(اإلمرباطوريات املركزية الزراعية املؤسسة على اهلندوسية وبوذية العربة الكربى           

véhicule(،يف األراضي الداخلية ى نفسها، وتوجد عواصمها اليت كانت منغلقة عل. 
. لقارية ا يةآس أن اإلسالم، مع تسلحه بكل تلك املزايا، مل يتمكن من السيطرة على جنوب شرقي                الإ

ليت متتد عندئذ إىل    ا) bouddhisme du petit véhicule/ بوذية العربة الصغرى  (فقد اصطدم فيه خبصم عنيد هو       
ويرى دوين لومبارد أن العربة الصغرى أيديولوجية أكثر . ىية وبوذية العربة الكربالقارة لتحل حمل اهلندوس  

 ،فاألديان. ملباراة ضد اإلسالم يف القارة     ا ]45[فردانية، رحبت من خالل امتزاج القوميات واملبادالت التجارية       
ضل االنقالبات اليت   وبف. يديولوجيات يف تنافس سافر قليالً أو كثًريا على املبادالت والشبكات          أ ،رأيهب

فتح املسلمني اهلند، ربح اإلسالم وبوذية العربة الصغرى املباراة كل يف            و يةآس   يف غولاملها غزوات   تسبب
 .منطقته، على حساب اهلندوسية وبوذية العربة الكربى

 بارزات املتصوفة السحرية على سقف العامل م]2 /3 /1

. زدحام نفسه، هو التصوف   البا منط آخر من األسواق      تقل املشهد اآلن إىل القرن السابع عشر إىل       ين
ن م،  )Peter Braun(لى غرار بيتر براون     ع ، الذي انتقل  ،)Simon Degby(زميلنا الربيطاين سيمون ديغيب     

قد بني و. ]46[التاريخ االقتصادي إىل التاريخ الديين، مشهود له كونه أفضل املتخصصني يف التصوف اهلندي       
 يف السيطرة على األراضي، صورت يف الكتابات الصوفية على          ةسة السياسية واالقتصادي  عن دراية أن املناف   

وكان . حنو مبارزات سحرية بني متصوفة خمتلفي األديان وهم حيترمون بعضهم باعتبارهم خصوًما             
هذا و. ]47[املقصود متصوفة من اجلانب اإلسالمي، ويوغي من اجلانب اهلندوسي، والما من اجلانب البوذي            

املوضوع املستوحى من الفولوكلور العاملي والواسع االنتشار يف العامل اإلسالمي، أوضحته على حنو خاص  
 .نطالقًا من اهلند وسينكيانغ اتِّيِبْتالجمموعة أعمال فرنسية عن حماوالت نشر اإلسالم يف 

 إدخال الداالي الما    هنم ينسبون حماولة   أ ]48[تِّيِبْتالد بينت روايات دينية نقلت عن املسلمني يف          قو
حلديثة، لإلسالم، إىل وليهم الصاحل، الصويف خري الدين، املتحدر من           ا تِّيِبْتلابو  أ)  م 1682-1642(امس  اخل

.  مشايل اهلند على ضفة هنر الغانج، حيث كانت تنطلق شبكات التجار الكشمرييني             يف لواقعة ا مدينة باتنا 
ومل حيظ الويل   . الذي استحال حدأة   اهلواء مع الداالي الما   فقد تبارز الويل، وقد حتول إىل محامة، يف          
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ع م ،إال أنه حصل  . إلسالم، فالمه شيخه ألنه فوت فرصة لنشر اإلسالم        ا تِّيِبْتالبالنصر، وهلذا مل تعتنق     
ليوم أن هذا    ا تِّيِبْتاليظن مسلمو   و. ْهسَّاالن الداالي الما على تنازالت للطائفة اإلسالمية يف          م ،ذلك
 . اإلسالماالي الما كان اعتنق سًرالدا
لدى متصوفة سينيكانغ املنتمني إىل     ،  تِّيِبْتالناك حكاية مشاهبة جرى تداوهلا يف اجلانب اآلخر من          هو

وقد . الطريقة النقشبندية العفاقية، ال نرى فيها صلة تارخيية، بل فقط استعمال منوذج الروايات الدينية نفسه
وتنسب الروايات  ).  م 1678(ينكيانغ يف عام    س عفاق، لنفسه إمارة يف      أنشأ مؤسس هذا الفرع، خواجة    

خرج منها منتصًرا ما مسح له باحلصول       مبارزة سحرية مع الداالي الما،       و ْهسَّاالالدينية له أيًضا سفًرا إىل      
 لكن  .إال أنه ما من ذكر هنا العتناق الداالي الما اإلسالم          . الكلموكيني ضد   ينيتِّيِبْتالعلى مساعدة   

كانت هذه  . ابل تنسب للصويف نفسه إدخال إمرباطور الصني نفسه يف اإلسالم          قحكاية أخرى يف امل   
موضع دراسة معمقة يف    ،  ]49[لوسطى ا يةآسليت حللها منذ عشر سنني متخصص بتصوف         ا ،احلكاية

 يةآسم  أطروحة توضح جيًدا كيف ترمز الروايات الدينية إىل الرهانات السياسية االقتصادية يف ختو               
 .]50[الصني وْتتِّيِباللوسطى وا

 يتعلق األمر يف هذه احلال أو تلك بصراع حىت املوت كما يف الرتاعات اليت درست يف القسم                    الو
ويعرب الرمز  . على سوق اقتصادية أو صوفية، بني خصوم حيترم بعضهم بعًضا          فة،يالسابق، بل مبنافسة شر   

 .الديين عن تنافسهم يف السيطرة على األرض

 نظيم التعايشت ]4/ 1
 أغلبية أو، يف أغلب     مهن، كو يةآساء انتصر اإلسالم أم ال، فإن املسلمني حاضرون يف كل مكان ب           سو

وقد اهتم املستشرقون كثًريا بالقوانني     . فالبد من تنظيم تعايش اجلماعات الدينية     . األحيان، باعتبارهم أقلية  
وملا تكشف عنه أيًضا، كما     . ن تعقد مديان األخرى ملا فيها     اليت تسّير هذا التعايش يف اإلسالم كما يف األ        

فأنصار التعارض املذكورين آنفًا أرادوا غالًبا      . سنرى، من تالٍق يلفت النظر بني اإلسالم واألديان األخرى        
إال أن مقارنة منتظمة . معارضة اإلسالم بوصفه متعصًبا، باألديان األخرى اليت ليست كذلك، كما يدعون

تبني أن ال أصل هلذا االدعاء، وأن       ،  يةآسميكن أن تعمم إىل جمموع      ،  ]51[وع شبه القارة اهلندية   يف جمم 
 .مواقف التقاليد الدينية الكربى تظهر متاثالً ملحوظًا

 .بل تفحص التطورات املعاصرة، من املناسب استذكار احللول التقليدية بسرعةقف

  عليها طبقًا للتقاليدألديان املهيمنة، واألديان املهيمن ا]1 /4 /1

، )أقلية(و) أغلبية( نفهم السياق التقليدي علينا أن نتخلى عن موقفني عصريني مها التقسيم إىل                حىت
فالوضع السياسي لدين ما، تتنوع حقوقه طبقًا هليمنته سياسًيا، مهم أكثر من نسبة              . والسعي إىل املساواة  
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كم املغول، ستكون لديه حقوق     ح اإلسالم يف اهلند حتت      ما كان ك ،فدين أقلية مهيمن  . أعضائه اليت يدعيها  
ومن العبث، من جهة أخرى، البحث عن املساواة، ذلك أن التراتبية ال بد منها، وأن طائفة دينية                   . أكثر

 .مهيمنة سياسًيا ستكون دائًما متفوقة على الطوائف األخرى
من ،  ]52[ أيًضا وضع غري املسلمني األدىن   ن منظور اإلسالم، تنطبق القواعد املتعارف عليها اليت تضبط          م

إال أن بعض األسر احلاكمة     . من املمالك واإلمرباطوريات اليت حيكمها مسلمون      ض يةآسحيث املبدأ، يف    
ومع بعض التخفيف، كان يظل غري       ). اجلزية(خففت منها، كاملغول الذين ألغوا الضريبة التمييزية         

العليا، باقني أقلية يف جهاز الدولة،       وا مستبعدين من الوظائف   فقد كان : املسلمني هم األدىن واحملرومني   
 .وخيضعون إلجراءات متييزية من الوجهة القضائية، كما خيضع بناء أماكن جديدة لعبادهتم إىل ضوابط

ففي شبه القارة اهلندية، حيث     . ان هلا موقف مواٍز متاًما     ك يةآسامللحوظ أن احلضارات التقليدية يف      و
-dharama(ارما شاسترا   د: وأ ،امللوك، طبقًا للنصوص القانونية    ية دين الدولة، كان على    كانت اهلندوس 

shastra(،" وجيب أن يضمن   . املسلمني واملسيحيني : األشخاص املصنفني من غري اهلندوس، أي     " محاية
/ رةبراب(أمنهم وحقهم يف ممارسة شعائرهم مقابل وضع أدىن إذ كانوا يعدون كائنات من مرتبة أقل،                  

mlecha (وكانت ممارستهم الدينية ختضع إىل ضوابط، وكانوا مستبعدين من          . اجتماعًيا سني وأدىن جن
 .]53[وظائف الدولة العليا، وضحايا لبعض أشكال التمييز القضائي

بال بفضل  النيرت دراسة عمل هذه املؤسسات اهلندوسية التقليدية، على حنو خاص يف حال                ج
وشية دائًما بعناية على األقلية اإلسالمية الصغرية       فما سيطرت الصني الكون   ك. ]54[أرشيفات قضائية هامة  
 واليت يتناثر أعضاؤها منذ أكثر من ألف سنة على كل أراضيها، واليت             ،)Hui/ هوي(ذات اللغة الصينية ال   

 .]55[أثار وضعها اهتمام الباحثني الفرنسيني
ية لصاحل الدين املهيمن،    بن عليها، تنظمه إذن ترات    التعايش الذي يضمن األمن ألتباع األديان املهيم      ف

 .حىت لو كان أتباعه أقلية

 لتطورات العصرية ا]2 /4 /1

فقد حوفظ عليها   .  بعض احلاالت حيتفظ بالتقاليد حتت شكل جيري حتديثه، إن قليالً أو كثًريا              يف
 هناك  ة أشكال التمييز القانوني   وأبقي على ). آخر مملكة هندوسية  (سليمة عملًيا حىت أيامنا هذه يف النيبال        

ما ك. ]56[، مع منع الدعوة والتبشري واعتناق اإلسالم أو املسيحية) م1990(حىت اإلصالح الدستوري يف عام 
أما . أن وطأة اإلسالم التقليدي شديدة أيًضا يف ماليزيا، حيث يشكل الدين الرمسي للقومية املالية املهيمنة              

 دولة دينية إسالمية أفضى إىل فرض قيود دستورية متييزية جتعل من غري             يف باكستان، فمنطق إعادة خلق    
أما بنغالدش، . املسلمني مواطنني من الدرجة الثانية، ال خيتلف وضعهم عن وضع الذمي يف العصر الوسيط       

 .]57[تخلف مقداره عشر سنوات، تطوًرا مماثالًب ،، فتتبع) م1917(م عااليت انفصلت عن باكستان منذ 
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فالسيطرة اليت متارسها الغالبية    . رمسية الشيوعية، حالة على حدة    اليدهتا  عقرح الصني، اليت ما زالت      طُتو
الكونفوشية على األقلية املسلمة ُعززت باهلواجس اخلاصة بالنظم املاركسية اليت تتضمن دائًما إشرافًا               

 .]58[ا الباحثني الفرنسينيوقد استحث هذا التطور هنا أيًض. مدققًا، على الرغم من جتديد ديين مؤكد
دان أخرى، وخصوًصا اهلند وإندونيسيا، اتبعت طريقًا عصرًيا يرسخ، من حيث املبدأ، املساواة بني              لب

فاجتهدت اهلند يف تبين النماذج الغربية يف احلياد الديين، بوضع كل األديان دستورًيا على . الطوائف الدينية
) ن السكان  م %13(فاملسلمون  : لوقائعاد ما يكون عن التجسد يف       إال أن هذا املثال أبع    . قدم املساواة 
) أعاله،  1انظر القسم   (عانون يف الواقع أشكال متييز عديدة، والفنت ضد املسلمني           ي ]%2,5[واملسيحيون  

قد جددت إندونيسيا جبرأة إذ أقامت نظاًما يف منتصف الطريق بني التقاليد      و. ]59[تعرض أمنهم للخطر غالًبا   
فالدستور يفرض االعتقاد بإله واحد، وهو ما       . نها ليست دولة إسالمية   كفهي دولة دينية، ل   : صرنةوالع

يضع مبدئًيا األكثرية املسلمة واألقلية املسيحية على قدم املساواة، لكنه يطرح مشكلة على اهلندوس                
ا توحيدًيا، وعلى اإلحيائيني، والبوذيني الذين ينبغي عليهم القيام بتأويالت الهوتية إلعادة تعريف دينهم ديًن

كن ل. ]60[الذين عليهم أن يتظاهروا بأهنم هندوسيون أو مسيحيون، إذا مل يريدوا االنضمام إىل دين األكثرية
هذه املساواة النظرية جلميع األديان ال متنع التمييز الفعلي متاًما ضد األقليات، وال الرتاعات بني الطوائف                 

 .سوهارتو ص بعد هناية نظامخا حنو ىعلالدينية، اليت ازدادت 

 لبحث عن نقاط التقاءا ]5/ 1
دما حددنا نقاط التقاء بني التقاليد الدينية يف املبادئ الناظمة لتعايش الطوائف، نقدم اآلن قائمة                 بع

 .منتظمة هبا

 لتراتبية يف مقابل املساواةا ]1 /5 /1

فالتصورات . رى التطرق إليها يف الفقرة السابقة     قاط االلتقاء هذه تتصل مبسألة التراتبية اليت ج       ن ىلأو
اعتبارها تراتبية يف صميمها، واإلسالم باعتباره دين مساواة        ب ،املضللة اليت تقيم تعارًضا كلًيا بني اهلندوسية      

بالتأكيد إن  . تامة، انتقدت من قبل ألن التعارض الذي تقيمه ال يصمد يف نظر التاريخ وال علم االجتماع               
ن، بعض أشكال املساواة، خصوًصا يف امليادين املتعارضة للشعائر         ار أكثر من غريه من األدي     اإلسالم طو 

. ]61[وللقانون التجاري، لكن املبادئ التراتبية تتغلب هناية املطاف يف اجملال العائلي واالجتماعي والسياسي            
البىن االجتماعية اليت   هلذا، وعلى العكس مما كان ينتظر بعض األيديولوجيني، مل يصطدم املسلمون ب            و
بل أقروا بأنه كان لديهم تصور تراتيب للمجتمع، وبأهنم ال يعترضون على مبادئ نظام              ،  يةآستقوها يف   لا

ما أن  ك. ]63[انصهروا بطيبة خاطر ضمن تراتبية األنساب يف اهلند كما يف الصني           و. ]62[الطبقات يف اهلند  
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وفيون من الطبقة العليا وصوفيون من ص اهلند على سبيل املثال      ففي. للطرائق الصوفية تراتبيتها اخلاصة أيًضا    
 .]64[الطبقة الدنيا

 قاط التقاء صوفية ن]2 /5 /1

 يتصل بالشعائر   ام هناك بالتأكيد تعارضات يف   . عثر أيًضا على أفكار مشتركة على الصعيد الديين       ون
. ]65[سادسلريوين منذ بداية القرن ا    املفروضة، لكن لقاًء ظهر يف احلال يف ميدان التصوف كما الحظه الب           

يف وقت  ،  ]66[ِسنُيندًءا مبَ ب ،قد أثارت نقاط االلتقاء هذه، وخصوًصا يف اهلند، اهتمام الباحثني الفرنسيني          و
 ]67[وقد نشرت مؤخًرا دراسات مفصلة يف هذا امليدان بفرنسا، وخصوًصا حول مسألة الزهد            . مبكر جًدا 

 اهلند، واملتصوفة كانوا    يف) Kanphattá yogis/ كانفاتا يوغي (طريقة  ذ يظهر أن الزهاد اهلندوس من        إ
فقد كان يستطيع الشخص نفسه التمتع هبوية مزدوجة، سواء بعد وفاته مثل راتنا             : أشخاًصا قابلني للتبادل  

 ،)Alkah Das(أو يف حياته أيًضا مثل ألكاح داس        ،  ]68[)Bâbâ Ratan(ملدعو بابا راتان    ا) Ratna Nath(ناث  
ما ما يتعلق بإندونيسيا فيمكن االطالع على ملخص دوين         أ. ]Gangohi(]69(نغوهي  ااملدعو عبد القدوس غ   
حيث حيصر النقاط املشتركة بني اإلسالم والكونفوشية،       ،  ]70[)املمالك املتحدة املركز  (لومبارد املمتاز حول    

ناء ساللة  أث  يف سلمني الثقافة الصينية  في إطار استيعاب امل   ف: ]71[الذي كشف عنه مؤخًرا، األكثر إدهاًشا     
 .]72[ جرى إنتاج أدب كالسيكي إسالمي عظيم باللغة الصينية،)Ming(املينغ 
 قاط التوافق الثقايفن ]3 /5 /1

درج البحث عن نقاط االلتقاء الصوفية هذه يف حركة أوسع تشري إىل أمهية نقاط التوافق بني احلضارة                 ين
ذه املسألة حديثًا اهتمام املتخصصني بالصني، ليس       هوقد أثارت   . وية الكربى اإلسالمية واحلضارات اآلسي  

(بل أيًضا الفرنسيني، وخصوًصا يف فريق العمل الذي تكون حول فرانسوا أوبان               ،  ]73[قطف" جانبألا"
Francois Aubin(]74[ .صينية أُعلمنا هكذا أن جمموعة كبرية من املفكرين املسلمني الذين تشبعوا بالثقافة ال            ف
لتناظرات بني  ا ،لى حنو منهجي  ع ، بني القرن السادس عشر والقرن الثامن عشر كتًبا تبني         الفوأ ،الكالسيكية

اط توافق من   نقملتخصصون باألدب اإلندونيسي     ا كما درس . املفهومات اإلسالمية والتصورات الكونفوشية   
 .]75[النموذج نفسه

ن عشر، كما أكدته كل هذه      مالثقايف حىت القرن الثا   ن الطراز املهيمن إذن يف اإلنتاج الديين و        اك
البحوث الفرنسية، سواء ما خيص املسلمني أو أتباع األديان اآلسيوية، هو البحث عن نقاط التقاء أكثر من 

 .املواجهة

 ليات التملكآ ]6/ 1
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ما (نوا أيًضا   قط نقاط التقاء بني التقاليد اإلسالمية واحلضارات اآلسيوية، بل تب          ف يةآس يتنب مسلمو    مل
ما خيص معتنقي   (جزًءا من مؤسسات البالد اليت يقيمون فيها أو حافظوا عليها            ) خيص املهاجرين منهم  

تاحت الفرصة لبحوث مجاعية يف أ) Acculturation/ تثاقف(هذه العملية اليت تسمى أيًضا   ). اإلسالم احملليني 
 .]76[فرنسا، تتصل باملسيحية كما تتصل باإلسالم

 تماعيةجحلفاظ على البىن اال ا]1 /6 /1

كل احلفاظ على البىن االجتماعية موضوع دراسات علماء اإلثنولوجيا املهتمني باملسائل املتصلة             يش
نقطة األوىل، يعد استرجاع املسلمني اهلنود نظام الطبقات اجلانب          ال خيص   ماف. بالتراتبية ونظام القرابة  

انظر (ىت إىل العلوم االجتماعية     د ح تامأليديولوجيني، الذي   األكثر إدهاًشا من دون شك، إذ مع إنكار ا        
باكستانيني نظاًما طبقًيا، مبتوًرا بالتأكيد، لكنه      -ال بد من اإلقرار بأن لدى املسلمني اهلندو       ) عاله أ 1القسم  

 .]78[ما أن احلفاظ على نظام تراتبية األنساب يف الصني يسترعي االنتباهك. ]77[نظام طبقات مع ذلك

 ةبين مؤسسات ديني ت]2 /6 /1
ففي جمال الصوفية وتقديس األولياء كانت إعادة االستحواذ على           . يدان الديين مل يبق معزوالً     امل

وقد استطعت التثبت من ذلك يف حالة تقديس زراعية حيث استرجعت           . املؤسسات احمللية األكثر جالءً   
حول البطل والشهيد غازي  طر والنبات اهلندوسية، آهلة امل،)Indra(االحتفاالت املهداة يف األصل إىل إندرا 

ما ك. ]80[ جمموع املنطقة املعنية   يفري  جتقد بينت حبوث اجتماعية كيف كانت العملية ذاهتا          و. ]79[ميان
إدخال نظام الطبقات، الذي ذكرناه     ك ،ميكن اإلشارة أيًضا إىل بعض األمثلة األخرى اليت تسترعي االنتباه         

ة مؤسسات أنثوية حملية يف الصني إلقامة مساجد خمصصة          دأو استعا ،  ]81[ل التصوف آنفًا، حىت إىل داخ   
 .]83[لوسطى يف ثوب إسالمي ايةآسضافة إىل أن الشامانية كانت استعيدت يف إ. ]82[لنساء وتدار كلًيا منهن

  املقابل، تبنت اهلندوسية بعض املؤسسات اإلسالمية إذ يوجد على سبيل املثال فرع هندوسي               يفو
 .]85[درسه أحد املستشرقني الفرنسيني وانضم إليه، ]84[نديةبللطريقة الصوفية النقش

 ستعادة النماذج األدبية ا]3 /6 /1

فبعد . ل، فقد كانت األعمال يف امليدان األديب من دون شك األكثر قدًما واستمراًرا             حا أيلى  وع
 ,Jules Bloch(لوخ بمث حبوث جول ، ]86[ عشرحبوث غارسان دو تاسي الرائدة يف فرنسا، بداية القرن التاسع

إىل املدرسة و) Charlotte Vaudeville(داية القرن العشرين، يرجع الفضل إىل شارلوت فودفيل        ب) 1880-1953
 دراسة أشكال إعادة االستحواذ العلمية يف) EPHE(ذات الشهرة الدولية اليت كونتها يف القسم الرابع من ال

( ناليين ديلفوي    ،)Francoise Mallisons( من األنواع األدبية، مع فرانسواز ماليسون        أو الشعبية يف العديد   
Nalini Delvoy(، كاثرين شامبيون )Cathrine Champion(، ودوين ماترانج )Denis Matrange(]87[. 
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 اوالت يف التوفيقيةحم ]7/ 1
من  خليطًا: أي،  ]88[) م 2003( ميكن عد هذا االستحواذ من التوفيقية، حبسب تعبري حممد وسيم             هل

 .عناصر استعريت من األديان املختلفة فاُتخذت وصارت غري قابلة لالنفصال؟

 هتامات قابلة للنقاش ا]1 /7 /1

 ما يعوق املناقشة يف غالب األحيان هي أفكار مسبقة قابلة للنقاش، قد تكون من مصادر متعارضة،                 إن
، مغرية بطابعها الغريب ورامسة نوًعا      تاد اتصال بني املتعارضا   إذ ميكن أن تكون هناك أحياًنا رغبة يف إجي        
وكثري من الكتابات املعاصرة عن العصر الذهيب الذي يكون         . من عامل يف غاية الكمال من دون منازعات       

ونعثر على هذا املوقف    . ناءات ضمنية لتوفيقية تكون حمط كل االختالفات      ث ،سبق االستعمار هي هكذا   
ن الغريب، لكنها غري مقنعة البتة النعدام التمكن الكايف من          ع أعمال إثنولوجية تبحث     الساذج أيًضا يف  

 .]89[التشعبات التارخيية واالجتماعية
وهكذا تعمد كثري من    . ستهدف االهتام بالتوفيقية أحياًنا، وهي احلالة األكثر شيوًعا، اإلساءة          يو

 تتناسب مع   ال ،وىدندونيسي إىل االحتجاج بع   سالم اهلندي أو اإل   اإل عنالكتابات الغربية العصرية    
وجند اخلطاب نفسه لدى املصلحني املسلمني      . لتطاول على هذا الدين بطريقة حتط من مكانته       ل ،السياق

على النمط الوهايب الذين ال يترددون يف اهتام مؤسسات بالتوفيقية، وخصوًصا الصوفية، واليت أصلها                
هلنود يف بداية القرن التاسع عشر أن       ايدعي املصلحون املسلمون    وهكذا كان   . إسالمي عريب أو فارسي   

كال املوقفني يشوشان األفكار، وخيفقان يف النهاية        ف. ]90[تقديس األولياء مقتبس من الشرك اهلندوسي      
 .بالتعرف إىل التوفيقية حيث توجد حقًا

 درة التوفيقية احلقيقية ن]2 /7 /1

والً، تبدو أعمال أنطوان كاباتون      أ يةآسففي جنوب شرقي    . قةى التحقق من التوفيقية بصورة متفر     جر
)Antoine Cabaton (ثري  ت ]92[ما أن املعطيات اإلندونيسية   ك. ]91[قنعة م يتنامفيول قومية الشام يف كمبودشا و     ح

ى ع اجلمع بني التقومي اإلسالمي والتقومي احمللي، بينما بقي التقوميان يف أمكنة أخر            م ،االضطراب هي أيًضا  
 .منفصلني
وهو تصنيف أنسب من    (يًضا التوفيقية، سواء بشكلها التأملي أم بشكلها التعبدي          أرفت اهلند   عو

فنجد يف القرن السابع ). التقسيم الثنائي بني علمي وشعيب، ألن النسخة التعبدية مبثل علمية الشكل التأملي         
 الشقيق واملنافس السيئ ،)Dârâ Shokûh, 1659(عشر توفيقية تأملية مثرية للدهشة مع الصويف دارا شوكوح          

فقد كان دارا شوكوح يزعم     . لذي أمر بإعدامه بتهمة اهلرطقة    ا) Aurangzeb(احلظ لإلمرباطور أورانغزيب    
قد كانت هذه احملاولة موضع حتليل معمق       و. ]93[أنه ال ميكن فهم القرآن فهًما صحيًحا إال يف ضوء الفيدا          

هذا األخري أحد الفرنسيني النادرين و. ]95[)Yean Filiozat(جان فيليوزات  و]94[يوش شايغاندرخًرا مؤأجنزها 
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 أبدوا  ،)André Padoux(املتخصصني بالسنسكريتية الذين، مع ليليان سيلبورن املذكورة آنفًا وأندريه بادو           
 .اهتماًما حقيقًيا باإلسالم اهلندي

م كان يعيش   ل مس جا، وهو نسّ  ) م 1518-1440(وضح النسخة التعبدية شعراء متصوفة أشهرهم كبري        يو
كانت أناشيده  . وكان اهلندوس يدعون انتسابه إليهم أيًضا، وذريته هندوسية أكثر منها مسلمة          . يف بنارس 

يف )  م Guru Nanak) (1469-1539(أ غورو ناناك    شنأاعتماًدا على إهلامه    و. ]96[تشيد بالديانتني وباجملتمعني  
م، طائفة حتولت إىل دين مستقل هو السيخية، اليت         التقاء اهلندوسية واإلسال  هلند، عند نقطة     ا مشال غريب 

وحيوي كتاهبا  . أثرهم يف تاريخ مشال غريب اهلند منذ القرن الثامن عشر          ) السيخ(ترك اتباعها املدعوون    
ناشيد صوفية هندوسية وأشعاًرا صوفية، فتطورت السيخية إذن        أ) Âdi Granthe/ دي غرانث اع(املقدس  

 .]97[ى قاعدة من التوفيقيةعل
 كديس أكثر منه توفيقيةت ]3 /7 /1

وقد علمتين جتربيت امليدانية أن     .  أنه ال بد أن يكون املرء حذًرا يف امليدان لندرة التوفيقية احلقيقية             إال
ات املعنيني واعون يف أغلب األحيان أكثر ما يظن بطبيعة ممارساهتم وال خيلطون يف الواقع بني املمارسات ذ

ن الطائفة املسلمة لصانعي األساور الزجاجية اآلتني من اهلند،         ضمن األفراد،   كاوهكذا،  . املصادر املختلفة 
: والذين استقروا يف جبال نيبال منذ ثالثة قرون، واعني حقًا باألصول املتعددة ملمارساهتم الدينية املختلفة              

ة املقتبسة عن اهلندوس    ييس األولياء وطقوس امللك   فقد كانوا مييزون تلقائًيا بني الشعائر املفروضة، وتقد       
. لنظر يف املسألة بتمعن قبل الكالم عن توافقية، جتنًبا للوقوع ضحية للوهم            ا ،ن مث م ،يجبف. ]98[احملليني

أساس النظرية التوفيقية، ينبغي الكالم عندئذ عن تكديس         كِّل  ش ي يذوعوًضا من استعارة اخلليط ال    
 .ارة اجليولوجية واألركيولوجية يف ترسب الطبقاتعاالنتقال هكذا إىل االستلطبقات، تظل متمايزة، و

 ثناء على التعقد وعلى االستشراق: امتةخ ]8/ 1
هر هذه املسرية غري الكاملة خالل ست طرائق ممكنة لتذهن العالقات بني اإلسالم واألديان اآلسيوية تظ

هنم وجدوها متكلمني عن تعارض كلي على طول        فأولئك الذين ظنوا أ   . الكربى أنه ما من صيغة بسيطة     
دللون على تبسيط لألمور، وال تصمد تعميماهتم املتسرعة ي) 6القسم (و عن توفيقية تامة أ) 1القسم (اخلط 

 .أمام تعقد الوقائع، وال أمام صعوبة إجياد تفسريات مناسبة هلا
م سلمي  د، إذ يراوح بني فترات تق     جلنوبية والشرقية معقد من حيث طبيعته      ا يةآساريخ اإلسالم يف    تف

والعالقات بني املسلمني وأتباع الديانات اآلسيوية األخرى        . وفتح، وتعايش هادئ، وتنافس ونزاعات    
فإلندونيسيا على سبيل املثال تاريخ أكثر استمراًرا وأكثر سالًما من املناطق           . ليست متماثلة يف كل مكان    
فقد شهدت اهلند   . ذه العالقات مع التطور التارخيي يف املكان ذاته       وتتغري ه . اآلسيوية األخرى املعنية هنا   

ألولني منذ هناية القرن الرابع ا) Qing(حتت حكم السالطني احملليني، والصني زمن أسرة مينغ وأباطرة كينغ 
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لكن هذه احلقبة تركت    . عشر حىت القرن الثامن عشر، حقبة طويلة من التعايش السلمي والتالقي الثقايف           
ر للرتاعات املأساوية يف أغلب األحيان كثورات املسلمني الكربى يف الصني           شاهنا منذ القرن الثامن ع    مك

 .الغربية، وللفنت ولتقسيم شبه القارة اهلندية
د على ذلك، أن العالقات قد تكون يف الزمان نفسه واملكان ذاته هادئة يف بعض اجلوانب ومتوترة يف ز

من يف أغلب جوانب احلياة االجتماعية       ألليات متمتعة بالتسامح وا   أخرى، وخصوًصا عندما تكون أق    
فال ميكن من مث تطبيق جدول التفسري ذاته يف كل مكان           . والدينية، موضع متييز كما هي احلال يف النيبال       

 .وزمان
 6 و1انظر القسمني (قد فهم مستشرقونا هذا جيًدا إذ مل تلق التفسريات التبسيطية اليت عرضنا هلا آنفًا       و
ي كل حالة على حدة، وباستمدادهم من شىت التشكالت املمكنة، حبثوا عن              فف. رواًجا) اخلصوصب

الصيغة اليت كانت األفضل للتعبري عن العالقات التنافسية أو السلمية بني الطوائف الدينية، مبا فيها من                  
لى الشرقيني، وخصوًصا   وهم أبعد من أن يكونوا قد أسقطوا ع       . مبادالت واقتباسات، وحدود للتوفيقية   

بل على العكس، أظهروا فكًرا     . على املسلمني، صورة تبسيطية ومنمطة، كما كان يقول إدوارد سعيد          
 .خالقًا من أجل بناء مناذج تفسريية فيها كثري من اجلهد، وفهم مىت ميكن هلا أن تطبق

قبل كل شيء ثناء على     ن هذه املسامهة اليت وددت هلا أن تكون ثناء على االستشراق، هي إذن، و              إ
 .قد والتشعبعالت

 
 رك غابوريو ما

 حممد صبح: ترمجة
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 لشروط الفكرّية ا:لدراسات اإلسالمّية ا]2
 والسياسّية لفرع معريف

 بريوت  يفالذي تأسس    ،)German Oriental Society (عّية األملانّية الشرقّية  جمتسب معهد الشرق لل   اك
معة احلََسنة مللتقى بني الباحثني واملفكرين من بلدان خمتلفة يسمح          ُس، منذ زمن طويل ال    )م 1961( عام   يف

لقد استغرقت اجلمعّية   .  بيئة منفتحة  يف ،كذلك األقلّ إثارة للجدل   و ،هلم بإجراء املناقشات املثرية للجدل    
ا احلضور  اماً تقريًبا إلثبات هذ   ع) 120(،  ]1[) م 1845(األملانّية الشرقية، اليت تأّسست يف تشرين أول عام          

 تغّير هام يف نظرة البحث االستشراقي األملاين        إىلمز  يرسيس هذا املعهد    أتو. املؤسسايت يف العامل العريب   
فقد أبلى معهد الشرق بالًء حسناً على حنٍو مدهش يف فتح آفاقاً جديدة ويف حتقيق تغّيرات يف                 . ومنظوره

 .نظرة واهتمام الباحثني الذين عملوا يف هذه املؤسسة
ُينظّم املؤمتر مبناسبة الذكرى السنوية اخلامسة       . ريخ االستشراق األملاين  تا عن مدعّو للحديث    ينإن

ن االستشراق هو   إ: إلدوارد سعيد وسأناقش أطروحة سعيد القائلة     › االستشراق‹والعشرين لنشر كتاب    
هي العامل األكثر  ةاختالق موضوع للمعرفة لتحويله إىل موضوع للسلطة واهليمنة، وإن الّدراسات الشرقي 

سأورد باختصار اعتراضايت   . ن يكون مفاجئًًا أنين أُفّند صّحة هذا البيان       ل. ]2[مسؤولّية عن هذا التحويل   
 أحاول أن أرسم خمططًًا ألهم التراثات البحثّية للدراسات الشرقّية يف أملانيا القرن             مث ،النظرية املبدئية ضده  

 .و ال ينطبق على حكم سعيدأ ،طورهات التاسع عشر والطريقة اليت ينطبق هبا
ين سعيد حتليله على نظرية طّورها ميشيل فوكو، الذي، حبسبه، يرتبط اخلطاب العام ارتباطًًا وثيقًًا                يب

لذلك يتعني حتليل اخلطاب بصفته مكاًنا ُتمفصل       و ،متبادل اعتماد   يفطوران  تتُسلطة واملعرفة   ل وا ،بالُسلطة
ل سعيد هذه األطروحة العاّمة إىل أطروحة خاّصة تنطبق حتديًدا على الدراسات            ّو حي .]3[فيه السلطة واملعرفة  

إنه يستبدل نقد اإلمربيالّية بنقد االستشراق، خالقًًا بذلك تأثري كبش الفداء            . الشرقّية والشرق األوسط  
ل التكنولوجيا  إنه يتجاهل كلًيا حتو   . الذي يربىء السياسة الغربّية ويصفها بأهنا ضحية للدراسات الشرقية        
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العسكرّية والصناعّية األخرى كعوامل تبعّية وهيمنة ويرد بدالً من ذلك هذه التأثريات إىل الدراسات                
 االستشراق على حنو ال يسمح للقارىء بفهم ما إذا          اًيأخًريا وليس آخًرا، يستعمل استعماالً واع     . الشرقية

من ) وليس األمريكية (قافة األوربّية   ثليشري إىل صفة متأصلة وجوهرّية ل      ) استشراق(كان مصطلح   
هومريوس إىل برنارد لويس، ممارسة سياسّية أوربّية وأمريكّية، جمموعة من الفروع املعرفّية ممثلة يف أقسام               
الدراسات الشرقية، كل الدراسات اليت تعىن بالشرق األدىن واألوسط، أو بشكل عام اإلنتاج الغريب                

لكن، عندما يتكلّم عادةّ يف االستشراق      . ستعمل املصطلح بكل هذه املعاين    إنه ي . للصور املتعلقة بالشرق  
كفرع معريف أكادميي يف تراث الدراسات الشرقية، فإنّ هذا االلتباس يساعده على تأسيس مسعة هلذا                 

ع كل هذه االلتباسات والنواقص، فإنّ نقده يف الغالب مليء          م. ]4[الفرع املعريف بوصفه اجلذر لكل الشرور     
 .تبصرات وقد أثار سجاالً ضرورًيالاب

يد تتعلّق برأيه القائل إن الدراسات مسؤولة عن         سعوارد  دإات   أحد تفنيدايت الكربى لطروح    إنّ
برسم العالقة بني السياسة األملانّية واألحباث املتعلقة بالعامل اإلسالمّي،          . االستشراق كما ُعّرف أعاله   

يف أملانيا مل تكن يف أي وقت من األوقات متورطة يف تطوير               ةأحاول أن أبّين أنّ الّدراسات الشرقيّ     
 بداية القرن التاسع عشر كانت يف. ]5[سياسات احلكم، مع أهنا كانت يف بعض األحيان متورطة يف تنفيذها

بعد الثورة الفرنسّية وغزو نابليون أملانيا      . أملانيا مكّونة من أنظمة من اإلمارات الصغرية واملمالك الكربى        
زمية النهائّية جليوشه، حاولت هذه الدول الصغرية إصالح أنظمتها السياسّية والقانونّية، إضافة إىل               هلاو

أحدثت تلك اإلمارات واملمالك، اليت مل يكن ملعظمها أي مصلحة سياسّية أو              . أنظمة تعليمها العام  
ينعدم البحث  . الشرقّيةاقتصادّية مباشرة يف الشرق األدىن أو األوسط، الكراسي اجلديدة للدراسات             

إنه يظل مطلًبا هاما لكتابة     . األرشيفي يف األسباب اليت دفعتها إىل إحداث كراسي للدراسات الشرقّية          
 .تاريخ أكثر دقة للدراسات الشرقية يف أملانيا يف أثناء القرن التاسع عشر

يديني ذوي الشهرة   دج ناحية أوىل، حاولت الواليات األملانية الصغرية أن جتلب الباحثني الت            من
من ناحية أخرى، حولت الرقابة السياسّية      . األكادميّية العالية إىل جامعاهتا لكّي جتتذب الطالب اجليدين       

إنّ االنتقال إىل . والدينّية إىل نظام احلكم والتعليم العام كأداة هاّمة للسيطرة يف أيدي الكنائس واحلكومات
خيلق تفتيت نظام   . لتدريس املستقلني هو انتقال بطيء ومتردد     النظام الدستوري للحكم وإىل البحث وا     

كما سنرى فإنّ األساتذة البارزين الذين       : الدولة إىل عدد كبري من الوحدات الصغرية إوالية مضادة         
ور الدراسات  طتو. يفقدون منصبهم األكادميي يف والية ميكنهم أن جيدوا منصًبا جديًدا يف واليات أخرى            

 .ا من هذا االنتقال املتردد للممارسات السياسّية والثقافية يف أملانياًءجزكل يشالشرقية 
لصفة االحترافية على حقل الدراسات     ا ييضف)  م 1845( تأسيس اجلمعّية األملانّية الشرقية يف عام        إنّ

، )Johann Fück(ك  فُهان  يوستفيد ظهور هذا الفرع املعريف، كما بّين        ي. اديًدا ج عرفًيا م ًعرف نهكوالشرقّية  
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ىت ح ،ت تأثري الالّهوت املسيحي، كان الفقه املقدس      حت. )Philologia Sacra(من نقد التنوير للفقه املقدس      
لذلك شكل  . هناية القرن الثامن عشر، يعد دراسة اللغة العربية أداة ألجل التحليل اللغوي للعهد القدمي              

ن التنوير، بالتضافر مع    إ. ]6[]التوراتّية[ّية  باالبحث يف اللغة العربية وتدريسها جزًءا من الدراسات الكت         
 املصاحل السياسّية واالقتصادّية يف القرن الثامن عشر إلنغلترا وفرنسا وهولندا وامرباطورية هابسبورغ             

ُصّورت دراسة اللغة   . لويتهأوفقد فَقََد الفقه املقدس     . قد حقق تغّيًرا هاًما يف هذا الوضع      ،  ]لنمساويةا[
يف القرن  .  متزايد أداة ملعرفة العامل اإلسالمي وتارخيه ودياناته، إضافة إىل الثقافة العربّية            والعربية على حن  

الثامن عشر بدا أنّ دمج اللغة العربية يف البحث والتدريس، مع اللغات الفارسية والتركّية واللّغات الشرقّية                
اسّية واقتصادّية يف اهلند أو     األخرى، كان ضرورة واضحة لكل تلك القوى اليت كانت هلا مصاحل سي            

هذه اجملموعة من اللّغات ُتدرَّس يف إنغلترا       . االمرباطورية العثمانّية أو األجزاء األخرى من العامل اإلسالمي       
 أملانيا  يف. ]8[وُينصح هبا يف النمسا يف بداية القرن التاسع عشر        ،  ]7[وفرنسا منذ القرن الثامن عشر فصاعًدا     

إهنا ُتربط بظهور الدراسات اإلسالمية يف      :  طريقها إىل منهاج الدراسات الشرقّية     دجتستغرق وقًتا أطول لت   
 .بداية القرن العشرين

 دور املثقف العام الذي أسنده عصر التنوير والرومانطيقية إىل الباحثني والكُّتاب املنخرطني يف دراسة إنّ
البحث مل يعد موجوًدا يف الوقت الذي متّ فيه         و الديانات الالّمسيحّية، واللغات الالّأوربّية، وأشكال العلم     

(ردر   ه فريدغت أثناء عصر التنوير، كان باحثون أملان أمثال يوهان          يف. )معية األملانية الشرقية  جلا(تأسيس  
Johann Gotfried Herder, 1744-1803(، وهتولد إفرامي لسنغ    وغ)Gotthold Ephraim Lessing, 1729-1781 (

، ]9[مثل نظرائهم يف البلدان األوربية األخرى     ،  )Johann Jakob Reiske, 1716-1774(سكه  يوهان ياكوب راي  و
ينظرون إىل الثقافات واللغات واألديان واجملتمعات األجنبّية كمصادر للمعلومات حول كيفية حكم              

(قدمي  ل ا ا يف ظل النظام    هب وكتابة الشعر بطرق ختتلف عن النماذج املعترف      ية،  اجملتمع، وممارسته الدين  
Ancien Régime (غالًبا ما متّ حتويل املعلومات املُستحصلة إىل نقد للشرعية التارخيّية           . لسائد يف أوربة  ا

لذي ا) Paul Hazard (زارهاإنّ بول   . للمؤسسات األوربية وأصبحت مادة لالهتمام العام والسجال العام       
رة على مدى القرنني السابع عشر      وري، واحًدا من أوائل من وصفوا هذه الس        )م 1935(كان، يف عام    

ط الضوء  سلّ ا م ›La Crise de la Conscience européenne/ مة الضمري األوريب  زأ‹والثامن عشر، يسمي كتابه     
هذه : على ُبعد هام للوظيفة املنسوبة إىل املعلومات حول العامل الالّأوريب يف أثناء فترة عصر التنوير                 

، وللحكم االستبدادي وللبحث الذي كان ُيعد أنه مل يعد ]التوراة[اب تلكنقد اا لاملعلومات خدمت أساسً 
منسجًما مع اإلطالل اجلديد على عامل تبّين أنه أكرب وأغىن مما تصّورت العصور الوسطى ومذاهب                 

لى أن ا عرهاًنب ،ان العهد الرومانطيقي، على نطاق ضّيق، قد استعمل الشعر اإليراين والعريبك. ]10[الكنائس
 ،يف حبثه عن الشعر وعلم اجلمال     . لشعوب واألمم تتقاسم البحث املشترك عن القيم ومجال احلياة        ال  ك
ارس مع ذلك دوًرا هاًما يف السجاالت العاّمة حول العالقة بني احلقيقة            م ،وصفهما األساس للقيم الكونية   ب
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هكذا مارس  . ات واألمم فقاحول العالقات بني الث   و ،وعلم األخالق وعلم اجلمال يف اجملتمعات احلديثة      
 .]11[تأثًريا قوًيا يف علم اجلمال والفلسفة يف النصف األول من القرن التاسع عشر

فال الروح النقدية   . ، يقع قبلئٍذ يف عصر خمتلف     )م 1845( تأسيس اجلمعّية األملانّية الشرقية يف عام        إنّ
إضفاء [شترك عن اإلنسان، يقرر حرفنة      للتنوير وال البحث الرومانطيقي عن الشعر، بوصفه التعبري امل         

هذه السريورة جيري دجمها بثبات يف الدور الثقايف الذي         . على الدراسات الشرقية  ] الطابع احلريف، ع ح   
 منذ ثالثينيات القرن التاسع   . متارسه البورجوازية األملانية الناشئة داخل اإلمارات واملمالك األملانية العديدة        

/ مدرسة اللغات الشرقّية احلّية   (ذه الدول، حتت تأثري النموذج الفرنسي ل      هن  قام عدد متزايد م   ،  شرع
Ecole des langues orientales vivantes (ليت تأسست يف عام     ا)بعد وقت قصري من الثورة الفرنسية،      ) م 1795

 نّإ. لدراسات الشرقية وأرسلت الطالب إىل باريس لكي يكتسبوا املؤهالت الضرورية         ل بإحداث كراسٍ 
Silvestre de sacy(كثًريا من األساتذة األملان الذين شغلوا هذه الكراسي، كانوا طالب سيلفستر دو ساسي 

كّل الطالب واألساتذة والعاّمة املثقفة املتنامية       ش .]12[األستاذ الفرنسي جليل أوريب كامل من املستشرقني      ،  )
وجمالهتا العلمّية اخلاّصة هبا ومؤمترها الذي ميكنها        ا،املهتمة هبذا احلقل، فئة مهنية حباجة لتمثيلها اخلاص هب        

اليت نشأت يف   ] التوراتية[لكن باستثناء االنتقادات الكتابية     . فيه أن تناقش املشاكل ذات االهتمام املشترك      
فالدراسات الشرقية أصبحت، على    . ، مل تعد هذه التبادالت مسائل للسجال العام       )م 1780(أملانيا منذ عام    

 .يد، متريًنا أكادميًيااتزحنو م

و حمور   ه ولاأل.  القرن التاسع عشر، ميكن متييز ثالثة حماور رئيسة للتطور ضمن الدراسات الشرقية            يف
ثله الرائد هو هاينريش    مم). Arabistik]/ االستعراب[أرابيستيك  (فقه اللغة العربية، الذي يعرف باسم        

كرسي )  م 1888(إىل عام   )  م 1835(ذي تسلم من عام      ال )Heinrich Leberecht Fleischer(لربشت فاليشر   
ن فاليشر، الذي تدّرب يف الالّهوت والدراسات الشرقية يف          إ. يبتسغال] مدينة[الدراسات العربية يف    

، يدرس اللغة العربية والفارسية مع       )م 1828-1824(أمضى أكثر من أربعة أعوام يف فرنسا         ،  يبتسغال
يف خالل  . إنه، بال شك، مؤسس فقه اللغة العربية يف أملانيا        . يني آخرين سرنسيلفستر دو ساسي وباحثني ف    

سس النموذج اإلرشادي ملا ينبغي أن يكون        أ يبتسغالأكثر من مخسني عاًما اليت استلم فيها الكرسي يف          
 إنّ فقه اللغة القائم على منوذج علم القدماء             . عليه الفرع املعريف اجلديد لالستعراب       

)Altertumswissenschaft(،            دراسة العصور القدمية اإلغريقية والالّتينية، الذي طّوره فريدريش أوغست 
ي مبعىن الدراسة اجملتهدة للغة، وللنصوص املكتوبة هبا،        أ. ]Friedrich August Wolf, 1759-1824( ]13(فولف  

العربية احملكية للمناطق   ورة دراسة   رولألشكال املختلفة من التكلم هبا، وكان فاليشر قد دافع دوًما عن ض           
 الصفات الشكلية للغات واآلداب املعنية والثقافات واجملتمعات        ميواملختلفة، وأخًريا وليس آخًرا جرد وتق     

 القرن التاسع عشر حىت القرن العشرين بقي فقه اللغة الكالسيكي            ادتداملى  ع. ]14[اليت هي تعبري عنها   
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ما خيص  . حذوه، والعلوم اإلنسانّية عموًما، أن حتذو        غات األخرى لالنموذج الذي يتعني على فقه ال      
جملة اجلمعّية  ‹ وجملتها اليت حتمل اسم      ) م 1845(الباحثني الذين أسسوا اجلمعّية األملانّية الشرقية يف عام          

 يوجد شك ال)  م1847( عام يف) Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft /األملانّية الشرقية
على مدى زمن طويل، خدم الربنامج الفقهي       ف. ]15[يف أهنم كانوا يريدوهنا أن تكون مجعية لفقهاء اللغة         

إنّ فاليشر هو مثال جيد     . كحماية لوقاية الدراسات الشرقّية من تطفل النظريات األخرى للغة واألدب         
نذ م. ]16[ يف القرن التاسع عشر اليت برزتةعلى ذلك، فهو مل يصبح أبًدا مهتًما بأّي نظرية من نظريات اللغ

فاليشر، بقي فقه اللغة العربّية حجر الزاوية للتراث االستشراقي األملاين يف ميدان الدراسات العربّية                 
 .واإلسالمية

التارخيي لفحص  -تطور الدراسات الشرقية هو حمور التأريخ القائم على املنهج النقدي           ل ثاينال ورحملا
الدراسات الشرقية يف مثانينيات القرن التاسع عشر، بعد وقت أطول من            ل إىل حقل    صلقد و . املصادر

 ,Julius Wellhausen (لَهْوِزنِفوقد أدخله إىل الدراسات الشرقية يوليوس       ). الفيلولوجي(النموذج الفقهي   

 بني  رت كتبه الرئيسة  نشو،  ]17[لى حد تعبري املوسوعة الربيطانية    ع »لتاريخ التورايت  ا ارِوند« ،)1844-1918
كانه بثبات يف تراث التارخيانية األملانية اليت طّورها بارتولد           م ]18[لَهْوِزنِفاحتل  ). م 1902 و 1878(عامي  

 ليوبولد فون رانكه      و) Barthold Georg Niebuhr, 1776-1831(غيورغ نيبور      
)Leopold von Ranke, 1795-1886.( منذ عام    ف)نصب أستاذ يف   م ، مرة لوأل ،، عندما استلَم رانكه   ) م 1825

 1881(عام  › Weltgeschichte/ تاريخ العامل ‹جامعة برلني اجلديدة، إىل أوائل الثمانينيات عندما نشر كتابه          

على مدى أكثر من نصف قرن كان عضًوا يف األكادميّية الربوسّية           . ، كان املؤرخ األملاين األكثر نفوذًا     )م
طوال القرن التاسع عشر، كان     . الرمسي للبالط الربوسي  ؤرخ  ملأصبح ا ) م 1841(بدًءا من عام    و ،للعلوم
فالبالط الروسي عده املرجعية    . يف أملانيا ) مبفهوم إدوارد سعيد  (نكه املرجعية القيادّية يف االستشراق      ران  فو

ملسألة ا [بكتابة مذكرة عن حلّ األزمة التركّية      )  م 1854(القيادّية يف التاريخ العثماين وكلفه يف عام         
ن املعروف جيًدا، وغالًبا ما ُيؤسف له، أنّ رانكه مل يزعج نفسه بقراءة الكتب واملقاالت                 م. ]ةلشرقيا

 .]19[ باستثناء الدراسات القرآنية، املنتجة يف حقل الدراسات الشرقية
 تعريف التطور التارخيي بصفته تطور األفراد،       يف) Herder(تارخياين األملاين حذو هردر     اليد  قلا الت حذ

فالتاريخ العاملي هو العالقة بني هؤالء األفراد، والتطور الفردي         . كانوا أشخاًصا أم شعوًبا أم ثقافات     واء أ س
 .]20[إنه تأريخ النبثاق الصفات األصلية للفرد     . يتصور بأنه التجلي إلمكانية الفرد الكامنة يف الزمان واملكان        

الذين يشكلون مًعا األرض املشتركة للتطورات      فراد  هو يترك حيًزا ضئيالً للتفاعل املعقد بني هؤالء األ        ف
 ،بالقطيعة مع هردر وغوته، تعد التارخيانّية األملانّية للقرن التاسع عشر احلياة السياسّية           . اجلديدة واملشتركة 

هذا الربنامج جيري تطويره    .  فردية شعب  نع ة والدين، التعبريان األكثر مسًوا    ولخصوًصا العالقة بني الد   و
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إنّ محاس رانكه للتاريخ السياسي للشعوب األملانية والرومانسّية . ابليون وانتصار احللف املقدسبعد هزمية ن
. يعكس بطرق كثرية القّوة املتنامية للحلف املقدس وسياسته يف االسترجاع السياسّي والثقايف           ] الالّتينّية[

ّية وهي تسيطر مًعا على ميدان      ومانسر وفقًا له، يتكّون من الشعوب اجلرمانّية وال        ،)Occident(فالغرب  
 .]21[ضعة لتأثرياهتمخاها كلالشعوب األخرى . التاريخ العاملي منذ الصليبيني

 يعيد بناء تسلسل    ، أن فته الهوتيا بص حياول،   هوف. لى العالقة بني شعب وديانته     ع لَهْوِزنِفركّز تأريخ   يت
دما يتحّول إىل مستشرق    وعن. يهودي بديانته عب ال شالنصوص الكتابّية اليت تقّدم مفتاًحا لفهم عالقة ال       

 النقدي  -إنه واحد من املمثلني األكثر إبداًعا للمنهج التارخيي       . يطبق املناهج نفسها على العرب وديانتهم     
وفقًا هلذا املنهج، يتعني فحص مصادر املؤرخ نقدًيا وفقًا جملموعة من احملكات اليت               . لتحليل النصوص 

د املهام  أحكل  يشإنّ إجياد هذه اجملموعة من احملكات النقدية        . وقية نصوصه س موث يتسمح للمؤرخ أن يق   
فيتعني عليه . الرئيسة للمؤرخ الذي يتعني عليه أن يعزل املعطيات التارخيّية املوثوقة عن كتلة التراثات الزائفة

 يف ضوء قيمه وتطلعاته ملاضيا موِّّأن حيرر نفسه ومعاصريه من التراثات وامليثولوجيات املتفق عليها، وأن يق
 لَهْوِزنِفركز  ي. ]22[هبذه الطريقة فقط ميكنه أن ينشىء تسلسلها يف الزمان واملكان         . وإمكانياته اخلاّصة به  

موقف ميكن مالحظته بالقدر    ] وهو[لى العالقة بني الدين والطموحات السياسّية للشعب الذي يعتنقه،          ع
. فالدين ينظر إليه أساًسا كتعبري عن شعب وثقافته القومّية       . عريبيخ ال راتلااريخ اليهودي و  تلانفسه يف فهمه    

قيت جزًءا جوهرًيا من التأريخ يف      ب ،ليت هي يف صميم هذا التراث     ا ،إنّ املقاربة النقدّية للنصوص التارخيّية    
 هذه  مل يف عاحلقل الشرقي حىت هذا اليوم حتديًدا، حىت مع أنّ املناهج والنظريات التارخيّية األخرى تست              

 .زايد يف الدراسات الشرقيةمتى حنو علاأليام 

آخرين و) Nöldeke(دكه نلودور تيمع أنّ املستشرقني مثل . و حمور الدراسات اإلسالمّية هثالثالور احمل
لمسلمني ل) Lebenswelten(ُبعد للعامل املعاش    ك ،قرآن طوال القرن التاسع عشر، فإنّ اإلسالم      الاملوا مع   تع

فالشريعة اإلسالمّية، والالّهوت، والشعائر    . د جرى جتاهله كموضوع للدراسة    ق ، العامل يف خمتلف أجزاء  
. والصوفّية، واحلركات الشعبّية، والصحافة احلديثة، وحركة اإلصالح اإلسالمي كانت جمهولة عملًيا            

رية العثمانّية،  رباطوملذلك عندما توّرطت احلكومة األملانّية يف سياسة األحالف الناشطة واالستثمار يف اال           
ويف االحتكاكات التجارية والسياسّية مع احلكام الشمايل إفريقيني، ويف استعمار إفريقية املسلمة، فإنّ              

لتارخيي للتأريخ االستشراقي، كان ذا نفع مباشر       ا–الفقه الكالسيكي للدراسات العربّية، املنهج النقدي       
 Seminar für Orientalische/ حبث اللغات الشرقية  قة  لح()  م 1887(لذلك أحدثت احلكومة يف عام      . قليل

Sprachen (هي مؤسسة كان يتلقى فيها الدبلوماسيون وموظفو اإلدارة الشبان للمستعمرات تدريًبا عملًيا            و
نّ أّول كتاب دليل أملاين للشريعة اإلسالمية جرى تأليفه ككتاب نصوص            إ. ]23[من أجل حياهتم املهنية   

كن هذا التدريب العملي    ل. ]Eduard Sachau(]24(كتبه إدوارد زاخاو    ،   الشرقية للغاتالطالب حلقة حبث    
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فقد كان املطلوب   . ملوظفيها كان بالكاد كافًيا لقوة عظمى تريد أن متارس دوًرا كبًريا يف العامل اإلسالمي             
 .بإحلاح هو درجة أعلى من التعقيد يف مقاربة العامل اإلسالمي

هذا . أول باحث يتسلّم كرسًيا للدراسات اإلسالمّية      )  م 1933-1876 (ركن كارل هاينريش بِ   كا
نّ اخللفية  إ. ]25[امبورغهب) Kolonialinstitut/ املعهد الكولونيايل (يف  )  م 1908(الكرسي متّ تأسيسه يف عام      

االستعمارية للفرع املعريف اجلديد من الصعب التعبري عنها بوضوح أكثر، لكن، على النقيض من رؤية                
د سعيد، فإن احلكومة والسياسة االستعمارية هي اليت ختلق مؤسسة جديدة وترعى فرًعا معرفًيا                اروإد

إنّ بيكر، عامل الُبرديات الالّمع، . فليست الدراسات اإلسالمّية هي اليت ختلق اخلطاب االستعماري. جديًدا
ديانة اإلسالمّية، هو صديق    ُمتخّصص يف التاريخ االجتماعي للشرق األوسط، املعروف بأحباثه يف تاريخ ال          

نه يشاطره ليس فقط نظرته الليربالّية إىل السياسة بل أيًضا تبصًرا حاًدا يف إ. )Max Weber(محيم ملاكس فيرب 
فقد شعر بأنه ملزم بتأييد احلكومة األملانية يف تورطاهتا االستعمارية كما . األبعاد االجتماعّية والثقافّية للدين

ناء احلرب العاملية األوىل، لتسويغ وتشجيع اجلهاد ضد الربيطانيني         أث يفإنّ مساعيه،   . ةجّيريف سياستها اخلا  
. والفرنسيني لكي يدعموا الُسلطة اإلسالمّية، االمرباطورية العثمانّية، حليفة الرايخ األملاين، معروفة جيًدا            

دره يقكر  ِب، الذي كان    ملستشرق اهلولندي الشهري  ا) Snouck Hurgronje (وك هورغرونيه سنلقد انتقد   
لذلك، كانت  ". احلرب املقدسة املصنوعة يف أملانيا    " هذا امليدان بوصفها     يفكر  ِبتقديًرا عالًيا، نشاطات    

للدراسات ] من أبعاد [هناية احلرب العاملية األوىل هزمية ليس فقط للرايخ األملاين بل أيًضا هلذا الُبعد                
 . ]26[اإلسالمية
المية كفرع معريف من هذه اهلزمية بسبب حقيقة أهنا كانت قبلئٍذ قد دجمت             سإلد جنت الدراسات ا   لق

يف جمموعة مبادىء الفرع املعريف اجلديد طيفًا كبًريا من موضوعات املعرفة اجلديدة اليت تنتمي إىل دراسة                
سة اإلسالم  التاريخ االجتماعي للعامل اإلسالمي، تاريخ العلم والفلسفة، وأخًريا وليس آخًرا، درا          : اإلسالم

سالم بوصفه البعد الديين لنموذج للثقافة واحلضارة مل        اإلكر  ِبقد رأى   ل. ]27[كبعد للمجتمعات والثقافات  
ه العالقة  هذكر  ِبلقد فهم   . رمزها لالندماج والتمثُّل الذي صارته     ] خلقه[ختلقه هذه الديانة، بل      

، فإنّ هذه هي احملاولة األوىل      يفراقًا ألفضل مع  وف .وحلّل تغرياهتا بلغة حتول املنظومات الثقافّية     " مشكلة"ك
للتفكري باإلسالم كبعد للمنظومات الثقافّية واالجتماعّية وأول مقالة حتلل معناه الرمزي بالرجوع إىل هذه              

 .املنظومات
 العقود األخرية من حكم اإلمرباطور ويف أثناء مجهورية         يف) Islamwissenschaft/ علم اإلسالم (دهر  از
فكثري من الباحثني الذين كانوا ُيدّرسونه كان عليهم : لقد عاىن معاناة شديدة يف ظل حكم النازيني . ارفامي

على العموم، كان يبدو من غري املسموح به         . أن يتركوا البالد، وقُتل بعض منهم ألهنم كانوا يهوًدا         
)  م 1945(بعد عام   . امعات األملانية للنازيني أن تزدهر دراسة ديانة وثقافة وتاريخ الأوربية والأملانية يف اجل          
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ومل نشهد إال يف    . تبني أنه من الصعب استعادة التراث بسبب االنقطاع الذي حصل يف ظل النازيني             
 .]28[السبعينيات هنضة فرع مزدهر للدراسات اإلسالمّية يف أملانيا

امل اإلسالمي تأليف   طغى على الدراسات الشرقية املتعلقة بالع     )  م 1965 و 1945( الفترة بني عامي     يف
ال . إنّ املنهج املطبق هو منهج فقهي وتارخيي      . املعاجم والفقه العريب والتاريخ اإلسالمي ماقبل احلديث      

يوجد سجال حول أّي من النظريات املتصارعة املتعلقة بالثقافة واجملتمع والكولونيالية واألدب اليت تطورت 
 . يف القرن العشرين

عندما تنتهي . الفرع املعريف يف العهد النازي] هذا[ملّية أّي جهد لدراسة تاريخ لعا يوجد من الناحية ال
، باهنيار النظام االستعماري يف العامل العريب، تبحث احلكومة         ) م 1962(حرب االستقالل اجلزائرية يف عام      

 تكن الدراسات   مل .والصناعة والتجارة األملانّية عن املعلومات حول العامل اإلسالمي يف القرن العشرين           
لقد تطلّب األمر جهًدا منظًما من احلكومة ومن املؤسسات         . الشرقية قادرة على تقدمي املعلومات املطلوبة     

ستينيات والسبعينيات إلحداث كراٍس جديدة لدراسة الشرق احلديث ولتمويل          ال يفاخلاّصة الكربى   
هذه السياسة اجلديدة قادت إىل انفتاح يف       . ةمشاريع ُتعىن بتطوير السياسة والثقافة واجملتمعات املعاصر      

مرة أخرى مل يكن حقل الدراسات الشرقّية هو الذي طّور          . املناهج اجلديدة ويف مشاريع البحث اجلديدة     
 .]29[هذه السياسات اجلديدة واقترحها على احلكومة، بل باألحرى كان العكس متاًما

هوتيني يف الدراسات الشرقية يف أملانيا القرن التاسع        الّثري من املراقبني على العدد الكبري من ال        ك قعلّ
مارتن  و ]J.G. Eichhorn, 1752-1827(]30(إنّ يوهان غُتفريد أيشهورن     . يف الواقع، إن القائمة طويلة    . عشر

، ]Heinrich Ewald, 1803-1875(]32(هاينريش إيفالد    و ]31[)M.L. de Wette, 1780-1849(لربشت دي ِفتِّه    
) .Wellhausen, 1844-1918 J (لَهْوِزنِف ويوليوس   ،)H.L. Fleischer, 1801-1888(ربشت فاليشر   ل وهاينريش

أما .  أشهر املستشرقني الذين تلقوا تعليًما الهوتًيا مسيحًيامن ]Th. Nöldeke, 1836-1933(]33(لدكه  نودوروتي
 ،)Abraham Geiger 1810-1847 (رغالباحثون اليهود الذين تلقوا تكويًنا تلمودًيا، أمثال أبراهام غاي           

قد قدموا مسامهات   ف) Jakob Barth( ]35[وياكوب بارت ،  ]34[)Gustav Weil, 1809-1889(وغوستاف فايل   
إنّ وجود هذا العدد الكبري من الالّهوتيني من الباحثني         . هامة يف األحباث عن اإلسالم والتاريخ اإلسالمي      

، ظاهرة الفتة لالنتباه حتتاج إىل مزيد من املناقشة، إذ توجد على            الرواد لفرع معريف فقهي هو، يف احلقيقة      
 .األقل أربعة أسباب ميكن تقدميها كتفسريات للظاهرة

كان الالّهوت فرًعا معرفًيا ذا تأسيس جيد مع مدة قصرية نسبًيا ملنهاج            : بدأ باجلانب األكثر وضوًحا   لن
ذلك فقد كان يقدم فرصة أكرب بكثري إلحراز          إضافة إىل . الدراسات إذا قورنت بالدراسات الشرقية    

 يزال يتابع دراساته الن كايف رسالة مؤثرة إىل أبيه، يعترف فاليشر، الذي . منصب قّس أو موظف كنيسة
انوا قبلئٍذ يستلمون مناصب،     ك يبتسغال كل األصدقاء الذين درس معهم يف        نّأبمع دو ساسي يف باريس،      
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 أن يصبح قسا، أو حمامًيا أو طبيًبا من أن يصبح مستشرقًا، وأنه، حىت لو       ريثلكن، خيرب أباه، من األسهل بك     
 يفيه البقاء   عل نأ هلذا السبب، يؤكّد  . جنح يف دراساته، فإنّ املستشرق هو أقل ضماًنا أن يستلم منصًبا           

 . ]36[قع جيدوملباريس وأن يدرس مع دو ساسي لكي يتأهل 
عشر اخنرط الالّهوت الربوتستانيت يف أملانيا، حتت تأثري نقد كانط، يف            ننًيا، منذ مثانينيات القرن الثام    ثا

لزمان واملكان ال يوجد اهللا،     ل) a priori(ففي إطار املقولتني البدهيتني     ]. التوراة[دراسات نقدية للكتاب    
 وجود اهللا   رالكن عجز املعرفة البشرية عن جتاوز هاتني املقولتني البدهيتني حيّرم إنك          . وال الروح البشرية  

نّ التوتر بني املوضوعات الطبيعّية اليت توجد يف الزمان واملكان، واملوضوعات مافوق            إ. ]37[والروح اخلالدة 
. شغل الالّهوت األملاين منذ هناية القرن الثامن عشر       ي ،الطبيعية اليت ال تكون متاحة يف املقوالت البدهية       

يف احلقيقة، إنّ كليات الالّهوت      . ا السياق ذفالسجال حول املعجزات يظهر على حنو بارز يف ه          
التراثانيني :  انقسمت إىل معسكرين،)Rogerson(الربوتستانيت يف أملانيا القرن التاسع عشر، حبسب ُرجرسن 

إنّ الالّهوت النقدي، املنقسم على ذاته بفعل قضايا أخرى،          . الطائفيني يف مقابل ممثلي النقد التارخيي     
هذه املقاربة هي بالطبع قابلة للتحويل بسهولة إىل فقه لغة شرقي           و. ]38[الكتابّية يبحث يف أصالة النصوص   

. حياول أن حيدد التسلسل التارخيي وأصالة النصوص املقدسة اليت هي املوضوعات األساس للفرع املعريف             
 . مثال جيد،)Theodor Nöldeke(لدكه  نودورتيوتاريخ القرآن الذي كتبه 

. لعهد القدمي مثال هام على إدخال هذا املنهج من الالّهوت إىل الدراسات الشرقية             ا لَهْوِزنِف نقد   إنّ
فهو ينتمي  . فسريته املهنية اخلاّصة تظهر أنّ االنتقال من الالّهوت إىل الدراسات الشرقية منط سرية ممكن             

هوتيني الطائفيني الّينشأ صراعه مع ال. إىل الالّهوت النقدي، كنقيض للجناح الطائفي من الالّهوت األملاين
نصوص الالّحقة اليت ُنسبت    المن تفسريه لليهودية بوصفها ديًنا قومًيا جرت املبالغة فيه بدور الكهنة من              

متّ القبول بأصالة هذه النصوص املتأخرة كشهادة من عهود         . ىل عهود أبكر من التاريخ اليهودي      إ خطأً
إنّ صراعه مع   .  طريق التراث املعلوم لالّهوت املسيحي     نع،  لَهْوِزنِفأبكر بسهولة أكثر مما ينبغي، حبسب       

يث شغل ح) Greifswald (ايفزفالدغرالعقيدة الالّهوتية السائدة يف هذا الصدد قد أدى إىل طرده من جامعة 
 و 1882(ذهب إىل مدينة هالة حيث خدم بني عامي         . منصب أستاذ الالّهوت  ) م 1882و 1872(بني عامي   

 وهي حالة واضحة من التخفيض      ،)extra-ordinarius (خاصو) Privatdozent(متفرغ   ريا غ أستاذً)  م 1885
وأخًريا . شغل منصب أستاذ اللغات السامية يف ماربورغ)  م1892 و1885(بني عامي . األكادميي] التكسري[

ملهنية اكشف سريته   ت. ]39[ألخرية من حياته   ا )26(ُعّين أستاذًا للغات الشرقية يف غتنغن يف السنوات ال         
ن يصبح   أ لَهْوِزنِفبوضوح عن علمنة عملية؛ فلكي يبقى أستاذًا جامعًيا وال خيون أحباثه كان على                

 .كان مبقدوره أن يفعل ذلك، ألن املنهجية اليت يطبقها هي نفسها يف الفرعني املعرفيني. مستشرقًا
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تانيت جزًءا من اجلهود     سالربوتًريا وليس آخًرا، تشكل الدراسات التوراتية النقدّية للالهوت           أخ
املضاعفة، املمّيزة لكل الثقافة األملانية يف تلك الفترة، لتسويغ الدولة احلديثة واجملتمع والثقافة والفن من                
خالل عالقتها بالتجلي التارخيي للعقل وعلم اجلمال بوصفها تفردات تارخيية تكفل تناغم الدولة واجملتمع              

)  م 1854-1775(ن املنظومات الفلسفية لفريدريش ِفلهلم يوزف شيلنغ         إ. املدين والدين والفن والثقافة   
وغيورغ ِفلهلم فريدريش هيغل حتدد العوامل اليت تكفل اندماج خمتلف أطر اجملتمع والدولة يف نظام مقبول     

م ليأمل شيلنغ يف دور عمومي جديد للفنون اليت ينبغي أن تتوّحد مع الفلسفة وع             . سياسًيا ودينًيا وفلسفًيا  
فالفن احلديث وحده، حبسب شيلنغ، قادر على       . األخالق يف ثالوث جديد يطغى عليه العامل اجلمايل       

. ]40[خلق األسطورة اجلديدة اليت ستوّحد األطر املختلفة للمجتمع والعقل اليت هتدد خالفًا لذلك بالتداعي             
 هإنه يفهم هذ  . الربوتستانتية احلديثة  ما هيغل، من ناحية أخرى، فريى العامل االندماجي يف الدولة األملانية          أ
لذي يكون وحده قادًرا    ا »die Wirklichkeit der Vernunft/ قع العقل او«لدولة كتحقق لإلهلي يف التاريخ،      ا

 .  ]41[على حتقيق التعايش املتناغم مع الدين والفلسفة والعلم
 Max(يف حماولة ماكس فيرب حياد تسويغ ديين إلطار حديث للمجتمع من الصعب إخفاؤه   إل  السعي إنّ

Weber (تعريف الرأمسالية بوصفها وريثة األخالق الربوتستانتية        ل)فالرأمسالية، كثمرة  ).  م 1905-1904
هذه احلقيقة قد   . لألخالق الربوتستانتية، هي شرعنة لألشكال احلديثة من العقلنة من خالل أصوهلا الدينّية           

 .]42[وت الربوتستانيت  األملاين على طروحة ماكس فيرب هذههتساعد على تفسري رد الفعل اإلجيايب لال
قًا لدستور مجهورية فاميار    فوف.  موقف العلمنة املترددة نفسه ستتم مواجهته يف القانون األملاين          إنّ

هيئات ( فإنّ الكنائس واجلماعات الدينية املعترف هبا هي         ،)140املادة  (ودستور مجهورية أملانيا االحتادية     
ذا مينحها مرتلة ذات امتياز بقدر ما يتعلق األمر          ه). corporation under public law/ انون العام قحتت ال 

بالعالقة بني مؤسسات الكنيسة ومستخدميها، والسيطرة على التدريس الالّهويت يف اجلامعات األملانّية             
اعة والتلفزيون العامني   ذوجباية الضرائب واملشاركة يف املؤسسات العاّمة، مثل اللجان الرباجمية لإل            

لذلك فالدولة ليست مفصولة كلًيا عن الدين، والكنائس ليست خاضعة كلًيا ألحكام              ]. احلكوميني[
 يفا  نتذكر أنّ الزواج املدين مل يصبح قانونً      در ما يتعلق األمر بالقوانني املدنّية، من املهم أن          قوب. ]43[القانون

 يف تأكيد أنّ    اا كثريً عانوشرعني  املحىت عندما جرى قبوله هنائًيا، فإنّ        .) م 1900(رايخ األملاين إالّ يف عام      ال
سيبقى " الزواج"شكل الزواج فقط هو الذي أصبح مدنًيا، يف حني أنّ املضمون األخالقي ملؤسسة                

 . ]44[مسيحًيا دوًما
ألقل أيًضا يف   ابارة أخرى، يف القانون والفلسفة والالّهوت، طوال القرن التاسع عشر، وجزئًيا على             بع

اجملتمع احلديث ودولته   ف. القرن العشرين، ظلت علمنة الدولة واجملتمع مشكلة كبرية لألحباث األملانية          
وفلسفته وعلمه، فنه واملسافة بني الدولة واجملتمع املدين، كان يتعني تسويغها بلغة التجلي التارخيي لعقل                
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لعلم اجلمال، القدرة املعقلنة للرأمسالية بوصفها إرثًا        العامل عن أشكال جديدة، بلغة الدور العام اجلديد        
إنّ التردد نفسه يف قبول شكل العلمنة        . لألخالق الربوتستانتية والزواج املدين كعلمنة شكلّية صرفة       

ما خيص  . ومضموهنا منوذجي للممارسة البحثّية للدراسات الشرقّية وعالقتها بالالّهوت الربوتستانيت          
إنه يشرعن التحليل الفقهي اللغوي     . ميارس الالّهوت الربوتستانيت النقدي دوًرا هاًما     الدراسات الشرقية،   

بعبارة أخرى، إنه يوفر شرعنة     . النقدي للنصوص املقدمة وبذلك يشجع على إعادة كتابة التاريخ الديين         
 .دينّية لألحباث املعلمنة املعنّية بالنصوص املقدسة

 ملانّية الشرقية األ أحد املؤسسني السبعة للجمعّية      ،)Heinrich Ewald, 1803-1875( هاينريش إيفالد    إنّ
ثال منوذجي على هذا     م ]45[»أحد أعظم دارسي العهد القدمي النقديني يف كل العصور        «حبسب ُرجرسن،   و

لذي ترك وصفًا شخصًيا منتقًصا إىل حٍد ما         ا ْوِزنَهفل ملناسبة أنّ إيفالد كان أستاذ    بادعوين أذكر   . املوقف
 .]46[ائًرا ملعلمهوج
عندما احتّج على إلغاء ملك هانوفر دستور       )  م 1837(املرة األوىل يف عام     : رد إيفالد مرتني من منصبه    طُ
والً يف كلية الفقه اللغوي والحقًا      ا أ يف تلك املناسبة أُرسل إىل املنفى يف توبنغن، حيث خدم أستاذً          . الوالية

يف ).  م 1848(اًما، ليعود إىل منصبه أستاذًا يف غتنغن يف عام          ع) 11(أقام يف توبنغن مدة     . يف كلية الالّهوت  
عندما رفض أن يقسم قََسَم الوالْء للملك الربوسي        )  م 1868 /1867(نقل من جامعته يف عام      : املرة الثانية 

/ جملة حبث الشرق  ‹)  م 1837(ان إيفالد، مع زمالء آخرين، قد أسس، يف عام           ك. ]47[الذي ضّم هانوفر  
Zeitschrift für die kunde des Morgenlandes‹،          م  عا السلف جمللة اجلمعّية األملانّية الشرقية اليت نشرت منذ)

، ما يرى أهنا املهمة الرئيسة      ) م 1837( عام   يف ،يف املقالة التقدميّية جمللته، يلخص إيفالد     . فصاعًدا)  م 1847
. د حررت اجملتمع والدولة من نري الدين املمأسس       قيبدأ بافتراض أنّ الثورة الفرنسية      . للدراسات الشرقية 

يت تدرس هبا   الهتا  ذاائي يف دراسة الشرق بالطريقة       هنى حنو   علهكذا تكون الدراسات الشرقية حّرة       
إنّ هدفها ينبغي أن يساعد القارىء األوريب على اكتساب . الفيلولوجيا الكالسيكية العامل اليوناين والالّتيين

إذ ينبغي على املرء، كما يقول، أن يقلل مكانة         . القة بني الثقافات واجملتمعات املختلفة    عفهم أغىن وأعقد لل   
هذا ليس معناه أنّ إيفالد     . لبحثيها ا دلّ على ختلف  ي االدراسات التوراتّية يف الدراسات الشرقية ألنّ طغياهن      

 يظهر حتتيمه عن طريق     أن  إال على العكس، إنه مقتنع بأنّ التحليل املوضوعي للتاريخ ال ميكنه         . عدو الدين 
لكن جلعل مثل هذا التحليل املوضوعي ممكًنا من        . إرادة اهللا وعن طريق تقدم التاريخ حنو الدين الكامل        

إنّ التحرر من هذه    . الضروري حترير البحث التارخيي والفلسفي من كل السيطرة الكنسية والالّهوتّية          
قيق الدين  حت يفرط سوف يساعد    ش ،معيني املستقلني ان خالل محاية البحث والتدريس اجل     م ،السيطرة
نه ينقل إىل   إ. اطًسيفيد و فيالّهوت  الا  أم. العلمنة ُتعىن بالشكل وُتعىن أقل كثًريا باملضمون      ف. ]48[الكامل

إنه يشرعن هذه املناهج من     . الدراسات الشرقية األدوات اليت من خالهلا يتعني إثبات النصوص التارخيية         
لسجاالت ا ل ليس ميدانً ا و ملًيا ع رشادًيا إ فالالّهوت ينظر إليه منوذجً   . على النصوص املقدسة  خالل تطبيقها   
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إنه يشرعن املمارسات واملناهج البحثية للدراسات الشرقية ويف الوقت نفسه، حييدها ضد               . النظرية
لدات بعنوان  جم) 6(يف مقدمة كتابه البارع املكون من        . السجاالت الالّهوتية يف املسيحّية واإلسالم    

 العربّية  غةذكاء أنه ال فقه الل    ب) Van Ess(يعلق فان إس    › Theologie und Gesellschaft/ الالهوت واجملتمع ‹
] حتقيقها[اهتماًما كافًيا بالنصوص املتوافرة للالهوت اإلسالمي جلمعها وحتريرها         ا  وال علم اإلسالم طور   

نّ اعتماد الدراسات الشرقية للقرن التاسع      إ. ]49[ة دراستها يوال باملعرفة الكافية حوهلا لتطوير مفهوم لكيف      
باألحرى، إنّ الدراسات الشرقّية    . عشر على الالّهوت ال خيلق اهتماًما سائًدا باملسائل واملشاكل الالّهوتية         

 .متارس قراءة فقهية للمناهج الالّهوتية
اية القرن العشرين، كانت صالهتا     ددما أصبحت الدراسات اإلسالمّية فرًعا معرفًيا مستقالً، يف ب         نع

يف العقدين األولني أو أكثر، مل يكن       . بالالّهوت الربوتستانيت أقل تطوًرا بكثري من صالت فقه اللغة العربية         
يبحث الفرع املعريف اجلديد عن اجتاه يف . أي من املمثلني القياديني للفرع املعريف اجلديد الهوتًيا بروتستانتًيا

تركز على الدور االجتماعي للدين ويف      ]  ع ح  -نسبة إىل ماكس فيرب   [سيولوجيا فيربية   تاريخ العلم، بسو  
لنعد للحظة إىل إدوارد    . يبحث ممثلوه عن التبادل مع االختصاصيني يف هذه احلقول        . التاريخ االجتماعي 

لى املرء أن   إهنم ليسوا مهتمني خبلق الشرق األوسط اإلسالمي بوصفه الثقافة الغريبة اليت يتعني ع             : سعيد
لشخصيات ا دىحإسأقدم باختصار مشاركتهم يف سجال مشهور مع         . يدرسها لكي يهيمن عليها   

إنين . الكربى يف الالّهوت الربوتستانيت، وهو يف الوقت نفسه منظّر قيادي يف حقل التاريخ والتارخيانية              
ف، الذي يصقل املفهوم    ولالّهويت والفيلس ا) Ernst Troeltsch, 1865-1923(أحتدث عن إرنست ترولتش     

العام للدوائر الثقافية، وحياول أن يؤسس لكتابة تاريخ العامل بناًء على العالقات بني الدوائر الثقافية                  
إنه يستشهد بأهم الدوائر الثقافية كدوائر اهلند والصني ومصر الفرعونية، وآسية الغربية اإلسالمية        . املختلفة

إنّ كل دائرة من هذه الدوائر متتلك تاريخ املعىن اخلاص هبا             . ريكيةاألم-األوربية-والدائرة املتوسطية 
فالذين ال ينتمون إىل دائرة ثقافية ال يفهمون معىن األفعال          . ومفهوم األفعال والكلمات املوسوطة ثقافًيا    

األمريكية -يةاألورب-من بني تلك الدوائر الثقافية، فإنّ الدائرة املتوسطّية       . والبيانات املنتجة يف تلك الثقافة    
لكن أفرادها ال ميلكون    . هي الدائرة الثقافية الوحيدة اجملهزة باملقدرة على االخنراط يف تأّمل تارخيي للثقافة           

لذلك، فإهنم قادرون فقط على كتابة تاريخ ثقافتهم        . إمكانية الوصول إىل معىن الدوائر الثقافية األخرى      
 يوجد إالّ بقدر ما جتمعه وحدة الثقافة        ال) Historischer Gegenstand(هم، ألنّ موضوع البحث التارخيي      

 واملعىن، وال يوجد التطور إالّ بقدر ما يكمن املعىن املشترك وروح الثقافة                         
)Kulturgeist (50[ قاعدتهيف[. 

يف أقصى األحوال، ميكنه أن     . لنتيجة، ال ميكن للباحث االستشراقي األوريب أن يفهم موضوع حبثه         با
 من األحداث، نوًعا من سرد األحداث، لكنه ال يستطيع أن يّدعي بأنه يفهم مغزى                 ينشىء سلسلة 

بل، يثبت، خيتزن ويعىبء، جممل نظرية الدوائر الثقافية بوصفها         يقكر  ِبإنّ  . األحداث واألفعال والبيانات  
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لغربّية وحضارة  ااحلضارة اإلسالمّية آلسية    : األساس لتاريخ العامل، لكنه حيتج على تبعاهتا يف نقطة واحدة         
التراث : ا يتقامسان إرثًا دينًيا وثقافًيا مشتركًامهأوربة تنتميان، كما يصر، إىل الدائرة الثقافية نفسها ألنّ كال

األوربية ال  -لذلك، فإنّ الدائرة الثقافية املتوسطية    . النبوي اليهودي واإلرث اإلغريقي يف العلم والفلسفة      
فاحلضارتان تتقامسان إرثًا ثقافًيا مشتركًا ولذلك، ال       . الغربية اإلسالمية  ميكن فصلها عن الدائرة اآلسيوية    

نهما ينبع من الطريقة اليت انُتحل      بيكر  ِبإنّ التراتب الذي يقيمه     . ميكن أن تكّونا دائرتني ثقافيتني خمتلفتني     
يف  وبة أساس صعي   أ هبا اإلرث الثقايف ووضع قيد االستعمال يف كل حضارة على حدة، وليس من              

يف مقابل التصور الالّهويت والتارخياين لتاريخ      . حلضارتني ا العناصر الثقافية املشتركة لكال     الوصول إىل 
 تصّور ثقايف حصًرا ال يدع أي مكان للتمسك بدين أو بآخر بوصفه حمكًا              عنكر  ِبودوائر الثقافة، يدافع    

 . ]51[و استبعاده منها أمعرِّفًا للدمج يف دائرة ثقافية
لذي ينتمي إىل   ا ،ولتش، منظّر التارخيانية، يعّرف اإلسالم بأنه الكيان الغريب والعصي على الفهم          ر ت إنّ

دائرة ثقافية خمتلفة؛ أما بيكر، ممثل الدراسات اإلسالمية، فيعرف اإلسالم بأنه يتقاسم إرثًا ثقافًيا مشتركًا                
مثل هذا . صبحا موضوًعا للمعرفة والدراسةتابلتني للفهم ميكن أن ق ديانةًو مع أوربة ولذلك، يتقاسم ثقافةً

 نأبل يشري بوضوح إىل     . التضاد ليس، يف املبدأ، متعارًضا مع حتليل خطاب فوكو أو حىت إدوارد سعيد            
عيد ويلغربة األساس    ا باعتباره يستند على  " االستشراقي"إعادة تصّور إدوارد سعيد اجلوهرانية للخطاب       

السلطة ال ميتلك بالضرورة متلقيه الرئيس يف النشاط البحثي للباحث          وني ذات موضوع املعرفة     ها ب إنتاج
ميكن للمرء، باملقابل، أن جيادل بأن البحث االستشراقي هو حبكم مصلحته ملزم بتطوير              . االستشراقي

 .خطاب يلّح على املشتركات األساسية بني الباحثني وموضوعاهتم
 
 َهنسنُيبابر : ليفتأ
 عدنان حسن: رمجةت
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 :›ستشراقالا‹كتاب  سة وعشرون عاًما على مخ]3
 ستشراق إدوارد سعيد وعالقات الشرق بالغربا

 راسة يف النص والوعي والواقعد

، حاول إدوارد سعيد أن يدلل ظاهًرا على نقيض الفكرة اليت جهد            ›تغطية اإلسالم ‹:  فصٍل بكتاب  يف
ادر اليت دخل من خالهلا الوعي      صإنّ املستشرقني ما خانوا امل    : قال سعيد . ›اقاالستشر‹إلثباهتا يف كتاب    

منا جاءت بسبب الربط بني     إ ،بل إنّ هذه املعرفة، مهما بلغ من ضآلتها وتشوشها        . األمريكي باإلسالم 
 :ويرجُع ذلك ألمرين  . اإلسالم والقضايا املهمة إعالمًيا كالنفط أو إيران أو أفغانستان أو اإلرهاب            

كثرية املستشرقني ما كانت ذات مستوى فكري متميز         أفاملختصون ال يقرؤهم غري املختصني، مث إنّ         
ما كان هناك، حبسب    › مغامرة اإلسالم ‹: وباستثناء كتاب مارشال هودجسون   . لتصبح آراؤهم ملحوظة  

 مطلع  إدوارد سعيد، كتاٌب علميٌّ شاملٌ عن اإلسالم وحضارته يف مكتبات الواليات املتحدة حىت              
 .]1[الثمانينيات

: للشرق، أي " الرؤية االستشراقية "أن يثبت سواد    ) ›االستشراق‹: يف كتاب  (نه، حىت وهو حياول   كل
لصورة النامجة عن االمتالك االستعماري، ما كان يذكر الذين نعرفهم حتت هذا املصطلح من املختصني               ا

 ل الروائي فلوبري وكرومر وآرثر بلفور ولورنس      بفيلولوجيا اللغات الشرقية، وتاريخ الشرق؛ بل يذكر أمثا       
ؤالء سياسيون وشعراء وروائيون وموظفون       ، وه والمارتني وكامي ودزرائيلي وكونراد وكبلنغ      
 صنع الشـرق   يف ،تعاقبوا عرب قرنني من الزمن     و ،استعماريون، يفترض سعيد أهنم تشاركوا مجيًعا      

إىل فستنفلد   و  ساسي ود لفسترسيمن  ) عىن املتعارف عليه  بامل(أما املستشرقون   . املستعَمر أو الصورة عنه   
 ،يسوا أكثر من كاريكاتري   ، فل ب   غ ِملُتن وهَ ِسنُينَمشاخت وهورغرونيه و  و . . لدتسيَّْهرغووماكدونالد و 

لتثبيت الصورة املصنوعة أو بلورهتا منذ النصف الثاين من القرن التاسع           " شبه علمية "و أهنم قاموا جبهود     أ
يد عقليةٌ استعمارية إذا صح التعبري،      سعد  رواإدفاالستشراق عند   .  ستينات القرن العشرين   عشر، وحىت 
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وليس ختصًُّصا ألنّ  املتخصصني ما صنعوه أو طوروه، بل هم عملوا واعني أو غري واعني يف خدمة                    
 .!سلطان القوة، واضعني على وجوههم أقنعة األكادميية واملعرفة

أشراًرا ال ميكن   ) بية، ويف التأثري  رهمَّشني يف الثقافة الغ   ملا اهلامشيني أو (ني  ع ذلك؛ فإنّ بني املستشرق    مو
وإدوارد سعيد ميثلُ هلذا الصنف بعدة شخصيات أمهها إدوارد لني وإرنست           . التغاضي عنهم أو املغفرة هلم    

مها لوي  شخصيتان إشكاليتان   " األوباش"رينان قدًميا، وبرنارد لويس وغرينباوم حديثًا، وبني هؤالء          
ثالثة شخصياٌت أكادميية كثرية تقترب إىل هذه        لا  احملاور لوتطوف من حو  . ب غ ِملُتنَهمسينيون و 

" العلمي"يرى سعيد أنّ املؤسس لالستشراق      . ام األخرية  ع ةئالدرجة أو تلك من أحد األقطاب طوال امل       
أثريةٌ إذا صح التعبري، ألهنا     ما رينان فهو ممثل االستمرارية، وهي استمراريةٌ        أ.  ساسي ود لفسترسيكان  

علُم الدقيُق للموجودات   لا«): علمها(فاللغة لدى رينان والفيلولوجيا     . يات اللغة ودثائرها  رتستند إىل حف  
هنا و. ]2[»ةن العلوم اإلنسانية مقام الفيزياء والكيمياء من العلـوم الفلسفي          م  يقومان ماوهـ. الذهنيـة

اريخ، إدراكًا وتدويًنا وحسب؛ تداةً للأ تيسل ،و فقههاأ ،للغةاف.  األشياءحتدثُ الواقعةُ اليت تتجوهر عندها
نصف الثاين من   ال يفليت سادت   ا ،وبذلك تستحيل الفكرة التطورية   . بل يكاد التاريخ أن يكونَ أداةً هلا      

وليس من مهنا هنا    . القرن التاسع عشر، ليس يف فهم التاريخ وحسب، بل يف سائر حقول علم اإلنسان             
ف أثرت ، كي نظر إدوارد سعيد  ، يف ت كونت؛ بل املهمُّ   ـراسة كيفية التحاق علم اللغة بوضعانية أوغس      د

كان االنتباه  . هذه الرؤية يف شلّ علم التاريخ أو جتميده جزئًيا يف اجملال الشرقي االستشراقي على األقل               
، لكن اإلصابة   )ة العربية على اخلصوص   اللغ(متوجًِّها إىل الضربات اليت وجهها علُم اللغات إىل إهلية اللغة           

فمن خالل علم الساميات املقارن راح رينان يصدر أحكاًما . ًضا بالساميني أنفسهم بوصفهم بشًراينزلت أ
فهو يفتقر إىل ذلك التنوع، وذلك      ... وهكذا صار العرُق السامي عرقًا غري مكتمل      . على اإلنسان السامي  

.. واألمم السامية مل تعرف إال جردة ضئيلة من اإلبداع املخصب         ... ريبأو-الثراء الذي عرفه العرق اهلندو    
 .]3[إهنا أمٌم يف حالة تثبيت طفويل، كما تدل على ذلك بدائية لغاهتا

ل إدوارد سعيد بعد قراءة طويلة يف كتب رينان عرب مخسني عاًما، واقتباسات دالة منها إىل أنّ                   صي
. ث رينان، كما أفاد هو من التقدم يف العلوم الطبيعية واالجتماعية          السياسيني االستعماريني أفادوا من حبو    
ه قف(عيد حاسٌم جلهة أمهيته يف علمنة       س. نان هامشًيا ومقلًدا؟  ري  دُّلكن هل ميكن بعد هذا االستنتاج ع      

. »لعلم االجتماعي والتارخيي الفرنسـي    ل رئيسالتقليد  لا«ومتركزه ضمن    ،)اة املسيح يح(وعلمنة   ،)اللغة
ن م) معن(. رن التاسع عشـر إىل ختصص؟ نعم، وال      ق االستشراق حتول أواخر ال    نّإل ميكن القولُ    هف

وأما ! حيث حتديد ذاك العلم بوصفه قائًما على فقه اللغة والتاريخ، أو اللغة اليت تتخذ من التاريخ أداةً هلا                 
انت من اختراعه، وال بقيت     تأيت من أنّ الصورة أو الوظيفة اليت وضعها املستشرق لنفسه، ما ك            ف) ال(

ن تاريـخ اهلند إىل تاريخ     م: ظلّ كلّ شيئٍ  › االستشراق‹ األكادمييات، كما أنّ     رمصونةً وراء أسوا  
 .!الفراعنة، فاللغات السامية، وفلسفة احلياة الصينية، والديانات األسيوية الكربى
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وارد سعيد إىل سرية وإنتاج     د أنّ إشكاليات التقليد واملؤسسة تتعرض للتصدع عندما نصل مع إد           يب
ويس من خالل مقالٍة لفاتيكيوتس     لنارد  بريصل إدوارد سعيد للقبض على      ! الشرير األكرب برنارد لويس   
ويكون علينا هنا أن نالحظ أنّ إدوارد سعيد يهاجم يف فاتيكيوتس ولويس            . ضد اليسار وأفكاره الثورية   
دخلنا يف احلرب الباردة،    و قد جتاوزنا احلرب العاملية الثانية       مث إننا معهما نكونُ   . ما ليس استشراقًيا باحتديد   

وأنّ  ،)ثـورةلا(فاتيكيوتس يستشهد مبقالٍة للويس عن      . وهذان ميثالن الوجه اليميين والكريه والرجعي هلا      
ورية ألنّ لويس، املعادي بالتأكيد للث    و. ]4[املـفرد يستدعي بالعربية اهلياج والثوران والثور، وإثارة الفتنة       

ر اجلمل إذا   اث«: ، ويذكر من بينها   )ثورة(ت املعجمية اليت تعنيها كلمة      االعربية، يسرف يف إيراد التعبري    
فإنّ سعيًدا يفقد صربه معه، ويقول إنه يريـد من وراء ذلك حتقري العرب، واإلملاح إىل قصورهم                 ؛»هنض

الواقع أنّ لويس ليست املشكلة معه       و !.]5[عن القيام بأي عمل جاد وصوالً إىل اهتامهم بالعجز اجلنسي          
راهية العرب وال اإلسالم، بل أنه مييين صهيوين، كان حيمل على العرب عندما كانت القومية العربية هي ك
. صراع مع إسرائيل، وهو ينعى اآلن على األصولية اإلسالمية ألهنا صارت بدورها معتقد املواجهة  اليدة  عق

 اإلسالم الكالسيكي   احتد ام هو اآلن يسرف يف   ف. كره يف التسعينيات  بيد أن تكتيكًا جديًدا داخلَ ف      
هكذا فإدوارد سعيد   و. !والعثماين، ويذهب إىل أن املسلمني احملدثني هم الذين أساءوا، وليس اإلسالم           

سبب موقفه السياسي املنحاز وغري اإلنساين يف الصراع بني العرب وإسرائيل، وقبل            ب ،حبقو ،يدين لويس 
ًريا على العرب مقارنةً حبكوماهتم الثوريـة       خنه كان   أ دقفه من االستعمار الذي يع     ذلك يف مو  

. عاصر؟ملا لكْن ما عالقةُ ذلك باالستشراق الكالسيكي أو      ! والتوتاليتارية املتحالفة مع االحتاد السوفياتـي    
بل يقول إنه   ب ال حيب أن يسمي نفسه مستشرقًا،         غ ِملُتنَهلى أنّ لويس شأنه يف ذلك شأن أستاذه         ع

بيد أنّ أحكامه القيمية بدت أكثر      . سط أو خمتصٌّ بتاريخ هذه الناحية من العامل       ومؤرٌخ مهتٌم بالشرق األ   
وميلـه يف كتاباته إىل منط املستشار واخلبري،        ،)تاريخ السياسي لا(لى  ع) تاريخ الثقايف لا(فجاجةً إليثاره   

 ). م2001بتمرب  س11(يبدو إال عشية وليس األكادميي الصرف، وإن مل يستشره أحٌد فيما 
ذا كان إدوارد سعيد واثقًا من رؤيته لبدايات االستشراق السلبية مع أمثال وليم لني ورينان،                  إو

نه ليس كذلك بالنظر إىل مرحلته      ، فإ ولتطوراته العصرية مع غوسـتاف فون غرينباوم وبرنارد لويس        
وذج ، من ولود مبصر ب، الربيطاين، امل   غ ِملُتنَه. سينيونب ولوي م   غ ِملُتنَه ، مع ا صح التعبري  ، إذ الوسطى

وإدوارد سعيد معجب برتاهته ودقته يف       . افظ على تقاليدها  حملا، و يةغليزنالبن املؤسسة األكادميية اإل   
ما ال حيب له احترامه للتقليد الكالسيكي ك. ]6[أحكامه، لكنه ال حيب مؤسسته وال سلطته املرجعية البارزة

ب يف تقدم الفقه يف االعتبـار على علم الكالم         غكي يكون واضًحا ما أقصدُه أذكر رأي        ول. اإلسالمي
لدى املسلمني من أهل السنة، كمـا أذكر رأي غب يف التطورات احلديثة حلياة املسلمني االجتماعية                

ًما فارغًا أو   دوارد سعيد يرى ذلك كله كال     إ. ]7[والثقافية، وكيف أهنا غريبة عن التقاليد اإلسالمية األصيلة       
. والشرقجانب غب التقليدي، الذي ميلك صورة ثابتةً واستشراقيةً عن اإلسالم            ن  ممهًا  او متحذلقًا أو 
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طئني حرًجا وال مذمةً وال عقليةً استشراقيةً من نوٍع         خم وولست أرى يف األمرين، سواٌء أكانا صحيحني أ       
اها يف  وول بتقدم الثقافة الفقهية على ما س       وإذا جتاوزنا هذه النظرة األولية جند أن احلكم األ         . خاص

اإلسالم السين الكالسيكي صحيٌح إىل درجة كبرية، وهكذا ال يستحق غب وال هورغرونيه أو شاخت               
. مث إنّ الفقه املصعَّد عقدًيا هو السائد يف اإلسالم األصويل املعاصر أيًضا           . تخطئة من أجل ذلك   لا اإلدانة أو 

 السين األكثري الذي يزعجه      مد هنا منصًبا يف احلقيقة على اإلسال       وبذا يكون سخط إدوارد سعي     
فالصورة . ءواسالبتقليديـته،كما أزعج اإلصالحييـن والسلفيني املتشددين يف العصور احلديثة على           

تقراطي رسفسه وقدراته أثارت إعجاب غب األ      ن إلسالم مرتب وهانئ ومنفتٍح ومطمئن إىل     " التقليدية"
وهكذا يكون مفهوًما ملاذا يتأمل . نخبوي الثوريلما أثارت سخط إدوارد سعيد الطليعي االربيطاين، بقدر 

واالستشراق ألنه أِسَي   غب زوال ذلك اإلسالم حبزن وأسى، يف حني يعود سعيد الهتام غب بالنوستاجليا              
 ب وولفريد كانتويل مسيث يف      غ ِملُتنَهوقد كان اإلجنلوسكسونيان    . على ذلك اإلسالم املنقضي   

والواقع أنّ  . سالم التحديثية أو إمكان جتديد التقليد اإلسالمي       مترددين بشأن قدرات اإل    تاياخلمسين
فالرجالن ما كانا يقوالن بوجود ثابتة جوهرية يتمحور حوهلا اإلسالم، ويضيُع بتحطمها . األمرين خمتلفان

 واملشرق العريب، ال تستوعبه حماوالت      لكنهما كانا يشهدان فوراًنا إسالمًيا باهلند وإندونيسيا      . أو ضياعها 
تنبه إىل أنّ   ) الذي كان يراقب متغريات اإلسالم اهلندي     (بل إنّ مسيث    . جتديد تقاليد املذاهب اإلسالمية   

وقد أزعجت  . اإلسالمي يقطُع على حنٍو ما مع التقليد بطرائق تذكر باألواليات الربوتستانتية          " القلق"هذا  
؛ يف حني )املؤرخ واملستشرق(، وغب )أستاذ الدين املقارن(اطعة كالً من مسيث تلك الثورية اإلسالمية الق

 لإلدانة واالهتام باالستشراقية من جانب إدوارد سعيد؛ وهو          اغًسوكان التخوف من الثورية لديهما م     
املثقف الذي كان يرى أنّ قوة اإلنتلجنسي تكمن يف قدرته على االعتراض، وعلى ختريب املؤسسة                 

 . ]8[السائدة
ندع أكادميية غب اهلادئة، وثقافة احلرب الباردة لدى لويس للحظات، لنتأمل املستشرق اإلشكايل             لو

لذي حضر دروس إرنست     ا ِسنُينفَم. ِسنُينَماآلخر الذي كان مثار إعجاب إدوارد سعيد، أعين لوي           
ملتناول من شىت العلوم بطرف،     و املثقف املتضلع بلغات كثرية، وا     هف. !رينان يف شبابه كان شيئًا آخر متاًما      

 بكاثوليكيته، تقلب بني األديان والثقافات والتقاليد الروحية، وآمن بالتقليد الروحي اإلبراهيمي             قوالعمي
وكتب يف كل شيئ له عالقة باإلسالم من خطط الكوفة وإىل            . املؤاخي بني الديانات الثالث املتنافرة    

ياته قلٌق روحي غالب    حودقيقها، متوقد الوعي، ورافقه طوال      يل احلساسية   عاصلبه،   و استشهادية احلالج 
 ِملُتنَهقد أعجب إدوارد سعيد فيه كل ما أعجبه يف          و. ]9[يتدفق فيصل إىل العذاب املّر أو الطمأنينة احلاملة       

مل يف شبابه مع     ع ِسنُينَمما ذكر سعيد مثالً أن      . الرتاهة أو األكادميية  ن أن يتخلى عن     دو منب  غ
ع أنّ تلك السنوات من     م ، مع غرترود بل على العراق     عت والسلطات الفرنسية باملشرق، وتصار    املخابرا

ت اطلحياته هي اليت وضعته يف متاس مع لورنس العرب، كما قيل، والذي كان بدوره يعمل للس                  
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وحي ينهما، بل هو القلُق الر     ب رئيسالبيد أنّ هذا ليس وجه الشبه الوحيد أو          . االستعمارية الربيطانية 
لسياسية ا: رد على املؤسستني  مت ِسنُينَم. ِسنُينَمس، ويقدره لدى    نالغالب الذي يدينه سعيد لدى لور     

بينما لفظت املؤسسة الربيطاينة لورنس، ومات مرتوًيا يف . واألكادميية، وظل مرجعيةً كربى لديهما وفيهما
ربه فهم  ، أط رداته على املؤسسة   مت نِسنُيَموكما أطربت سعيًدا يف     . حادث لو مل يرتل به النتحر وال شك       

كما أعجبه خروج الرجل على السننية السنية من طريق االنغمار يف روحانيات . سالمإلالتجاوزي  اِسنُينَم
لكْن ما ال يعرفه    . وشطحات وانتحاريات املتصوفة واجملذوبني وشهداء العشق اإلهلي والقمع السلطوي         

إعجابه بتهوميات الشبلي واحلالج     ا بالورعية احلنبلية املتشددة بقدر    نّ الرجل كان معجبً    أ ِسنُينَمسعيد عن   
املسيحيني نص متجسد، وما كان     اإلبراهيمية عند اليهود واملسلمني نصٌّ وتقليد، وعند        ف. !وابن سبعـني 

ند  ع ِسنُينَمو! ن يضيع أحد الركنني أو يتجاهله، وإن ظلت عواطفه مع الروح املتجسد             أ ِسنُينَمبوسع  
 للمرء أن يصدرها على االستشراق، لكنه ما كان ليصل إىل           نارد سعيد ال خيضع لألحكام اليت ميك      إدو

 .تلك اآلفاق اجملهولة، لو مل يبدأ مستشرقًا
بوصفه ذلك التبادل احليوي بني مؤلفني أفراد واملؤسسات السياسية         › االستشراق‹د إدوارد سعيد    دح

ألمريكية، اليت أنتجت الكتابة    االربيطانية والفرنسية و  : ى الثالث الواسعة اليت شكلتها اإلمرباطوريات الكرب    
هو أراد أن يثبت يف كتابه عنه أن اإلسالم قد صور           و. ]10[االستشراقية ضمن حدودها الفكرية والتخيلية    

وهذه السياسات اإلمرباطورية املستمـرة    ). ن خالل االستشراق؟  م (]11[جوهرًيا تصويًرا سيئًا يف الغرب    
لكن ما دور    ،)غربلا(و) شرقلا( العالقة الفاسدة فساًدا سرطانًيا بني        يف رئيسالٍع ما هي السبب     من نو 

عندما نسأل عن دور االستشراق فنحن نعين به بالتحديد التخصص األكادميي            و. االستشراق يف ذلك؟  
شر، ومنتصف  الكتايب املعروف، أو ما آل إليه وأوشك أن يكتمل عنده ما بني منتصف القرن التاسـع ع               

صص الذي يتخذ من الفيلولوجيا والتاريخ أساسني للعمل األكادميي يف تصوير           خوهو الت . القرن العشرين 
وألن . احلياة والثقافة يف حضارة املشرق يف القدمي يف األصل، واستطراًدا حىت مشارف العصور احلديثة              

لية قالع:  مل يلتزم إال بالتحديد العام     ) م 1920-1864(إدوارد سعيد يكرُه النمذجة على طريقة ماكس فيرب         
لكنه قال إنه مهتم بالدرجة األوىل       . االستعمارية، والتبادل الفعال بني األفراد واملؤسسات السياسية       

ويف التفاصيل الدقيقة نصل إىل نوع من       . باجلزئيات وبالبحث امليداين يف التفاصيل، والتفاصيل الدقيقة      
وهنا ندخل يف البحث    . الستشراق بقدر ما يتنوع األفراد، وتتنوع كتاباهتم      االستقراء الناقص يتنوُع فيه ا    

ثيل وتصوير، وهكذا   ، مت يدسعوارد  إدا يقول   ، كم والواقع. عن اجلدلية احلوارية بني الوعي والنص والواقع      
فهو شكلٌ من أشكال الوعي؛ يزيد من تعقيداته إعادة تركيبه من خالل نص فيه املسكوت عنه والال                   

ن أو استشكاالن على    الاولذلك هناك سؤ  . لنقد األديب قناع  ابل إنّ النص لدى إحدى مدارس       .  فيه مفكر
 سوء عالقة الغرب    يف هاالستشراقية األكادميية، ودور  ا) رفةعملا(طبيعة  : ›االستشراق‹نص إدوارد سعيد يف     

ولو حتدثنا  عن مصادر     . فبالنسبة لالستشكال األول يبدو يل أنّ للمعرفة شروطها وإرغاماهتا         . بالشرق
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يف نطاق اإلسالم الكالسيكي مثالً لوجدناها تستند إىل املصادر األصلية اليت تكتمل            ) تشراقيةساال(املعرفة  
تدرجيًيا مع التعرف على املخطوطـات العربية ونشرها الكثيف من جانب املستشرقني طوال أكثر من               

بل إن األمر   .  تأكيده أمهية الفيلولوجيا يف االستشراق     وهذا جانٌب مهم مل يتناوله سعيد بالدراسة مع       . قرن
جتاوز ذلك كما هو معروف ليشمل كل العلوم التارخيية يف القرن التاسع عشر، واليت استندت إىل                   

واألملان، مؤرخني ومستشرقني أهمُّ محلة     . إخل . . الفيلولوجيا وفقه اللغات اهلندوأوربية، واللغات السامية     
وبذلك ازداد نقص االستقراء عنده، ليس      .  شبه تام  ، وقد جتاهلهم إدوارد سعيد جتاهالً     املنهج التارخياين 

االستعمارية (دلية السلطة   ج: ساستيـناألألنه ال يعرف األملانية؛ بل ألسباب تتعلق مبنهجه ذي اخلطوتني           
 يف ًضاأياق فقط بل     رشتليس يف االس  (االستعماري  ) العلمي(واملعـرفة، ونقض املوروث     ) هنا

ّدد املعرفة أو املعارف إىل     ، حت سب فوكو ، حب فالسلطة).  والتاريخ والدين  ةاألنثروبولوجيا واألدب والفلسف  
وقد افتقد األملان   . حد كبري، واملعرفة املنَتجة بالشروط السلطوية تعود لتشارك يف حتديد الوعي والتصرف           

ا وه اجلدلية إىل درجٍة كبرية حيث كان      أحد ركين هذ  ) النصف الثاين من القرن التاسع عشر على األقل       (
منهمكني ليس يف بناء إمرباطورية خارجية بالدرجة األوىل، وبذلك فإن اإلشكالية كانت خمتلفةً إىل حٍد ما 
لدى الربيطانيني والفرنسيني من جهة، واألملان من جهة ثانية؛ ولذا فقد رأى سعيد أنه من املالئم                   

ة أن يتجاهل األملان باستثناء املرور العابر على أمساء بعض مشاهريهم           معرفة استشراقي / سلطة  : ألطروحته
يوي األملاين ما   احلال  اجملأطروحة  ف. وصورة سعيد عن االستشراق األملاين غري دقيقة      . ركمثل رانكه وبِ  

 د حتالفت القيصرية األملانية مع العثمانيني ضدقو. يةآسإىل إفريقية وت تدامتركزت يف أوربة وحسب؛ بل 
. رب العاملية األوىل مًعا ضد القوى االستعمارية األوربية األخرى         حلالربيطانيني والفرنسيني، وخاضتا ا   

وحىت سقوط القيصرية   )  م 1870(وثيقةً بدولتهم منذ توحد أملانيا عام       وكانت عالقات املستشرقني األملان     
سسة، بل عن طبيعة املعرفة      السؤال من وجهة نظري، ليس عن العالقة باملؤ        ف. ]12[احلرب األوىل يف  

 .االستشراقية، وطبيعة توظيفها
 الفيلولوجيا تقنية وأداة، وليست أيديولوجيا، مع أهنا كانت أكثر من ذلك كما              أنّ  دُّْن دعونا نع  كل

قد كان املستشرقون األوائل    ل. فماذا عن الثقافة والوعي؟   . رينان وغريمها  و  ساسي دويالحظ سعيد لدى    
 فهم التاريخ ومعناه ووظائفه، ويف ارتباط ذلك بالدولة         أوربيني يف الثقافة والوعي، ويف    ) انأملاًنا وغري أمل  (

وبسبـب ارتباط  . سواٌء يف تأرخيهم للرومان أو لإلمرباطورية الرومانية املقدسة أو للخالفة اإلسالمية           
يف و)  ساسي دوعلى يد   (سا  نشأ يف فرن  ) العلمي(التاريخ أو الكتابة التارخيية بالدولة، جند أنّ االستشراق         

لى يد إدوارد لني حيث كانت كل من فرنسا وبريطانيا تنشئ إمرباطورية حتتاج يف استكشاف               عبريطانيا  
با إىل باريس    ذه ن،يالكبري نياألملاني نيستشرق، امل وحنن نعلم أنّ فاليشر وفيشر    . ىل معرفة إ ،آفاقها وإدارهتا 
وك سننعلم أن    كما. اعة الطهطاوي أيًضا  رفيده  ى  علالذي درس   ،   ساسي ود لفسترسيللدراسة عند   
. إندونيسيااملستشرقني اهلولنديني كان خبًريا لدى سلطات بالده االستعمارية، يف           حد أهم    أ هورغرونيه
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) باملعىن األكادميي، وليس مبعىن العقلية العامة     (الستشراق  ا  دُّوهكذا، أال يتيح ذلك إلدوارد سعيد ولنا ع       
/ معىن املعرفة :  ممارسة النقد االستعماري عليه باملعنيني     عجيا، علًما استعمارًيا؟ حيث نستطي    مثل األنثروبولو 

دوارد سعيد يكرر يف مثانية     إ. !السلطة، ومعىن الوعي العام بضرورة إنتاج نصوص ذات توظيف خاص؟         
جلهة : ا وجلهتني مواضع من كتابه أن املستشرقني األكادمييني كانوا هامشييني ومتخلفني باستمرار تقريبً           

فاملؤثرون واملتميزون يف االهتمام بالشرق     . وجلهة مواقعهم الثقافية والسياسية يف بلداهنم      مناهجهم العلمية، 
كانوا غالًبا من السياسيني االستعماريني أو الرحالة أو املبشرين أو الرومانسيني من الروائيني والشعراء                

وإذا ). السياسية واملعرفية (ات كانت هلا عالئق فعالً بالسلطة       وقد أنتج هؤالء معارف وإبداع    . والرساميني
د أن اهلامشية األكادميية تعطي حرية      ، جن يد، جانًبا سعوارد  دإها  ليت يؤكد ا ،تركنا هتمة التخلف واجلهل   

 . ما بسبب ضعف التوظيفك ،معتربة وإن تكن نسبية طبًعا، بسبب ضعف الرقابة أو انعدامها
ه تتصل بالوعي وبالثقافة، ال بالدولة وسياساهتا       ذفية العامة تظل حامسة التأثري، وه     د أن األجواء الثقا   يب

، وفلهلم رودلف ) م1833(ام تقريًبا ما بني أبراهام غايغر  عةمئوهكذا فإذا الحظنا وعلى مدى . يف الغالب
 فإن ذلك يعود للثقافة ، بل بعد ذلك رفض اعتبار القرآن كتاًبا مستقالً ميكن فهمه بتأمله داخلًيا؛   ) م 1927(

س للنظرة االستعمارية أو التمييزية اإلثنية، وكذا األمر يف الكثري من األطروحات األخرى اليت يوالوعي، ول 
وإدوارد . وافر املصادر، والتقدم يف مناهج القراءة واملناهج التارخيية اجلديدة        ت عظلت سائدة لزمن طويل م    

خلصوصيات والفرديات؛ من   اا، يصغي أحياًنا أخرى لوقع وقائع       سعيد الذي يصدر أحكاًما شاملة أحيانً     
فلماذا يرتبط كل شيٍئ عنده يف هذه ؛ ِسنُينَمزاء إو مثل ما تصرف به إزاء موضوع دراسته احملبب كونراد،

 .املسألة بالذات باالستعمار وثقافته؟
 العقود   يف ني من جهة ثانية   واملسلماألمريكي واألوريب من جهة، والعرب      : لغ العالقات بني الغربني   بت

) بل من الضروري  (ويف ظروف كهذه يكون من املفيد       . حدى أكثر مراحلها خطورة وتوتًرا     إ األخرية،
(› االستشراق‹: وهذا ما حاول إدوارد سعيد القيام به يف كتابيه املهمني         . حسابالقيام بكشف أو جردة     

قايف األول أو   ث ليس العامل ال   كش وال› االستشراق‹بيد أن   ).  م 1993(› الثقافة واإلمربيالية ‹، و ) م 1978
وقد ظل نقاد الثقافة االستعمارية يتناقشون طوال أكثر من          . الثاين أو الثالث يف توتر العالقة وفسادها       

. التارخييةمخسني عاًما يف ماهية االستشراق األكادميي هذا، وهل هو ختصص أو فرع من فروع الدراسات 
باالستعمار أو املعرفة الضرورية للمستعمرين؛     يف األساس ما جاءت من ارتباطه       واملعروف أن خصوصيته    

، )االنثروبولوجيا الثقافية (بل من ارتباطه بفقه اللغات السامية، مث من صعود فكرة اجملاالت الثقافية املستقلة              
مستشرقًا وبعد كتاب إدوارد سعيد اإلداين املاحق ما عاد أحٌد يريد أن يسمى                . فدراسات املناطق 

وخصوًصا الشبان الذين يدرسون اآلداب العربية، أو يقدمون قراءات جديدة للنص القرآين أو الكتابة                
 . التارخيية العربية أو الفنون اإلسالمية أو احلركات اإلسالمية الراهنة
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نع كذا، ويف خامتة هذه العجالة، ميكن القول إنّ االستشراق باملعىن األكادميي، ليس هو الذي ص               هو
القة السيئة اآلن، بني الشرق والغرب، ليست من عمل املستشرقني، وما           عكما أن ال  . ُصَور الغربيني عنا  

 .جرى توظيفهم من جانب املستعمرين أو اإلمربياليني لتشكيلها
يشري إدوارد سعيد إىل برنارد     › تعقيبات على االستشراق  ‹:  حماضراته اجملموعة يف كتيب بعنوان     يف 

الواقع أن برنارد   و. ]13[دانييل بايبس يف سياق واحد    وكوك وباتريشيا كرون ومارتن كرمير      لويس ومايكل   
لويس تارخياين من املدرسة االستشراقية الكالسيكية، أما تالمذته هؤالء وغريهم فهم من اجتاٍه آخر، وهم               

أولئك الذين  لقد انتهى االستشراق التارخياين، وإدوارد سعيد أحد         .  أنفسهم نقديني جذريني   نوديع
فة لثورة العلوم االجتماعية، والعلوم التارخيية، وحاجات الدول إىل اخلرباء             اأسهموا يف إهنائه؛ إض    

إن ما نشهده يف العقدين      . واملستشارين املباشرين فعالً، وتصاعد موجات العداء للعرب ولإلسالم         
ن االستشراق التارخياين إىل     م األخريين من دراسات حول اإلسالم القدمي واحلديث يشكل  مبجمله حتوالً          

لذي ال حيبه إدوارد سعيد، هو أحد أولئك الرواد املنظرين للمستشرقني           ا ،وإرنست غلنر . روبولوجيانثألا
وما كان االستشراق التارخياين بالـغ العظمة حيث يستحق         . اجلدد، أو لدعاة أنثروبولوجيا اإلسالم    

 ،تنذرنذ زمن طويل،    مسـالم، واليت محل عليها طالل أسد       الترحم عليه؛ لكّن مناهج أنثروبولوجيا اإل     
14[ الغربني األمريكي واألوريب   يف) اإلسـالمرب على   حلا(أن تكـون مطيةً لدعاة     ب ،سط الظروف الراهنة  و

[. 
 
 وان السيدرض
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 مسار تارخيي: االستشراق الفرنسي ]4

جيًدا، وهو امليدان العريب     تطرق املؤلف يف هذه املسامهة على وجه اخلصوص، إىل ما يعرفه            سي
 .واإلسالمي، حىت وإن كان القصد من الكالم أن يكون أكثر عمومية

 الدة االستشراق الفرنسي يف القرن السابع عشرو ]1/ 4
 فرنسا، ميكن أن ترجع إىل العصور الوسيطة بسبب         يف معرفة العربية،    أوا كانت الدراسات العربية     إذ

باعتباره ختصًصا علمًيا، مل يتشكل إال يف القرن السابع عشر نتيجة جمهود             وجود الترمجة، فإن االستشراق،   
فمنذ القرن السابع عشر تدفع إرادة تكوين       . وعناصر االنطالق مشتتة  . أشرفت عليه تدرًجيا الدولة امللكية    

ولنقص املتخصصني  . جمموعة واسعة مطبوعة للديانة املسيحية إىل اكتشاف نصوص سرييانية وعربية           
وتصبح . رنسيني، استعانت السلطات الدينية واملدنية مبوارنة يف روما لتهيئة وإصدار النصوص الشرقية           الف

حلالية، أول موضع للتعليم يف السياق الصعب       ا) Collège de France/ و فرانس  د لِّيجكُ(الكلية امللكية، أي    
 .لرابع عشر ايلولثالث عشر، واضطرابات الوصاية على  ايلوحلكم 
ن تالشت املعارضة حىت أخذ العلماء يف بث نزعة النهضة اإلنسانية يف اآلداب الشرقية اليت جتد                ا إ مو

وجند . الروماين-مع اإلرث اإلغريقي  ) توراتية وكنسية (نفسها هكذا يف نقطة التقاء الدراسات الدينية         
 ،)Mazarin(ردينال مازاران ااململكة، من قبيل الك" كبار"أوائل املستشرقني الفرنسيني يف البداية حتت محاية 

فتصبح املكتبة امللكية هكذا    . بل أن ينتقلوا إىل محاية امللك احلصرية      ق) Nicolas Fouquet(أو نيكوال فوكيه    
مركز حبوث حقيقي حيث هتيأ معاجم ودراسات يف النحو، وملخصات ملخطوطات ملا كان يدعى عندئذ 

ونظمت قوائم لالقتناء دقيقة أكثر فأكثر وأرسلت        . يةسباللغات الشرقية وهي التركية والعربية والفار      
وال يضعف االهتمام   . بعثات للشراء، على نفقة الدولة، إلثراء قسم املخطوطات الشرقية على حنو دائم            

لكن غايته األوىل الوصول إىل تصور . باملسيحية الشرقية إذ تغذيه اجملادالت اليت استثارها اخلالف اجلنسيين  
 .األدب اإلسالمينيعام للتاريخ و
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 إثراء اجملموعات امللكية، واملساعي العلمية الكربى اليت ترافقه تتم باسم جمد امللك وعليها أن تعمل                نإ
وسيتبقى من هذا عالمة فارقة لالستشراق الفرنسي، املرتبط عميقًا بفكرة حبث حمض يف . على ذيوع صيته
 .سبيل هيبة الدولة

ي مع هذا، باحلاجة إىل معرفة أكثر نفعية للمجتمعات الشرقية ختدم            زعترف الدولة امللكية، بالتوا   تو
ليؤسس فرًعا للترامجة ) شباب اللغات(وذج فينيسيا يف من) Colbert(وهكذا يتبىن كولبري . سياستها اخلارجية

)drogmanale ( يف عام)ا إذ سيجري انتقاء أطفال يف أوساط التجار الفرنسيني باملشرق حىت يكونو)  م1669
نسانيات ضمن كلية باريسية لريسلوا من بعد حيث يكتسبون معرفة اللغات الشرقية الثالث              أوالً يف اإل  

وسيقوم هؤالء املترمجون الرمسيون بواجبهم املهين يف الشرق ضمن          . بالسفارة الفرنسية يف القسطنطينية   
قن ما ميكن تسميته    تل تكوينهم امل  فيشم).  املشرق ومشايل إفريقية   يف) (Échelles(احملطات التجارية الشهرية    

 .ويرتدون الزي الشرقي ويكلفون بالعالقات مع السلطات احمللية). ترمجة نصوص أدبية(إنسانيات شرقية 
) املتحدرون من الفرنسيني الذين استقروا يف املشرق       (عىن الكلمة   مب) Levantins/ املشرقيون(الء  ؤه

هم ميكن أن ينتقل البعض منهم إىل االجتاه        ننهم بفضل تكوي  لديهم إذن، مسار مهين دبلوماسي أساًسا، لك      
بينما جيهل العلماء الطريق الدبلوماسي متاًما، حىت وإن متكنت          ) املكتبة امللكية، الكلية امللكية   (العلمي  

 .رتاعات الدينية الكربىال يفأعماهلم من التأثري 
. ت وافر متفاوت القيمة   القية من أدب رح   يما عدا العلماء واملترمجني، تنتج معرفة اجملتمعات الشر       فو

فمع اإلرادة املعلنة يف عرض ما شوهد مباشرة، ينقل املسافرون الواحد منهم عن اآلخر، ويقتبس بعضهم،                
وألدب . هلم املترمجون الذين يصادفوهنم يف الشرق     رُّه  سمن دون أن يقولوا، كتابات العلماء أو ما يُ         

إضافة إىل إنتاج غزير للمبشرين الكاثوليك      ) لشرقايات احلج إىل    حكا(الرحالت هذا أصل ديين غالًبا      
 .لدى املسيحية الشرقية

 ادتدام االستشراق يف القرن السابع عشر هو إنسانية علمية إذ نظر إىل األدب الشرقي على أنه                   نإ
 وكمكتشفني حقيقيني، اطلع هؤالء    . يف األساس ) التارخيية(الروماين ومقاربته   -لألدب اإلغريقي 

ى حنو خاص على املؤلفني املتأخرين، وأعطوا األولوية للموسوعات اإلسالمية الكربى اليت            لاملستشرقون ع 
 Bibliothèque/ املكتبة الشرقية ‹وأفضى نصف قرن من العمل إىل نشر         . كانت تتيح هلم رؤية شاملة    

orientale ‹  رِبلوِدلبارثليمي) Barthélemy d'Herbelot (عام   يف )ثر من قرنني   كليت ستستعمل أل  ، ا ) م 1697
 .موسوعةً لإلسالم

 إرسائهم قواعد سعة العلم، أثروا مباشرة يف        عمف.  مسامهة مستشرقي القرن السابع عشر عظيمة      نإ
ن االطالع  ك م ذلبلذي كان على صلة مع هذا الوسط، متكن         ا) La Fontaine(والفونتني  . األدب األوريب 

Fables(سي واستخدامها مصادر يف تأليف حكاياته       رالفا-ان العريب على حكايات احليوانات اخلاصة بامليد    
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يف بداية القرن الثامن عشر خبلق شرق       › ألف ليلة وليلة  ‹كتاب  ل) Galland(ستسمح ترمجة غاالند    و). 
وهكذا يفضي املسعى العلمي الرصني إىل توسيع       . خيايل واسع سيشكل عنصًرا جوهرًيا يف األدب الغريب       

 .وريبكبري للخيال األ
لى هامش هذا االستشراق املرتبط بالدولة، يتكون استشراق كنسي على حنو خاص يف الشرق                عو

واستشراق اليسوعيني يف الصني خمالف يف القيمة الستشراق املبشرين يف املشرق، ألن علم               . األقصى
 التسلسالت  نزاع الطقوس الصينية، التنافر بني    : الصينيات هذا سيخفق بسبب املشكالت اليت سيثريوهنا      

إذ حتيل النصوص الصينية، حرفًيا، إىل حقب سابقة ملا جاء يف سفر             (منية الصينية والتسلسل التورايت     زال
 ).التكوين
، وهو ما يعرب جيًدا عن »الترامجة«ا يف ما يتصل مبراتب الشرف، فإن موضع سعة العلم فوق مسلك أم

ستيعاب فكري للشرق، فلتوسيع    انت هناك إرادة    فإذا كا . الستشراق الفرنسي األول   ا واقع رهانات هذا  
الروماين عن  -اإلغريقيالضخم املتكون من األدب الديين التورايت واملسيحي ومجلة املوروث            التراث  
واألسئلة األكثر إحلاًحا   .  دليالً على جناح املشروع    ل›ألف ليلة وليلة  ‹تعد األمهية اليت اكتسبتها     و. القدماء

بينما تتعلق معرفة   ). اجلنسينية، التسلسل الزمين الصيين   (ملسيحية  اأساًسا بالتقاليد   من طبيعة دينية تتعلق     
آليات السلطة يف اجملتمعات اإلسالمية، النفعية يف أساسها، باللعبة التقليدية للدبلوماسية األوربية وختدم              

جلد اباعتبار امللوك    و ).Échelles(العثماين، واملصاحل التجارية الفرنسية يف احملطات        -التحالف الفرنسي 
مسيحيني، ال يستطيعون إدعاء بطولة احلرب الصليبية ضد اإلسالم، على عكس األسرة احلاكمة يف                

إذ إن احلروب الصليبية، بالنسبة إىل أسرة البوربون، ليست . النمسا، فإهنم ينقلوهنا ضد بروتستانت الداخل
 .مادة للتصدير

 ستشراق عصر التنويرا ]2/ 4
وإذا ما كان جهد سعة العلم يبدو يف         . شراق عصر التنوير يف استمرارية احلقبة السابقة      درج است ين

فقد ُخصصت املكتبة امللكية حتت     (خلامس عشر، على األقل يف ميدان املطبوع         ا يلوتراجع، بداية حكم    
ة من النظام   ، فإن العقود األخري   )وظفني ثابتني من املترمجني باللغات الشرقية     مب) Régence(نظام الوصاية   

/ ادميية الكتابة واآلداب اجلميلة   كأ( تشهد عصًرا ذهبًيا جديًدا مع موضع حمرك هذه املرة هو              ميالقد
Académie des inscriptions et belles lettres .(يبدو أن مسلك    و)الوقت ذاته أكثر رسوًخا،     يف) ترامجةلا 

 .تشرقنيمس همحيث جند العديد من
للنصوص األكثر قدًما يف تاريخ اإلسالم، وتبعية أقل إزاء          آلن مع معرفة أفضل    سعة العلم يف تقدم ا     نإ

لدمج املتنامي ملنتجات االستشراق يف     ا: إال أن األكثر أمهية يكمن يف جهة أخرى، أي        . املؤلفات املتأخرة 
لتبسيطية وقد كثرت املؤلفات ا   . املعرفة العامة للعصر، ضمن اإلطار املوسوعي الذي متيزت به هذه الفترة          
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هكذا جعلت روح العصر    و). ًبا اجتماعًيا لط(رن بعدما أضحت موضع ما نسميه اليوم         قأواسط ال 
عمل، أكثر من أي عصر مضى، يف املناقشات الفلسفية والسياسية الكربى، ومن هنا               تساالستشراق يُ 

 .حضوره الدائم يف جمموع فكر عصر التنوير
ن حبسب جدول تأرخيي وتفسريي     فاملعارف منظمة اآل  االتفاق، دائًما، مع منطق روح العصر،        بو

وهكذا، حتت تأثري التنازع يف ما جيب إعطاؤه من معىن           . يتناسب مع األسئلة الكربى للفكر الفلسفي     
‘ حلديثا’والتاريخ  ‘ لقدميا’متييز بني التاريخ    (للغزوات اجلرمانية الكربى كانقطاع كبري يف تاريخ أوربة         

رمته سلسلة من الغزوات،     ب يةآس، يضحي تاريخ    )ن من الغزو  ية للنبالء املتحدر  ونظرية األصول اجلرماني  
األتراك (اجلنوب، والغزوات األخرى آتية من الشمال        باعتبار أن الغزو العريب هو الوحيد الناجح من          

قيم نظرية الغزوات تعطي، كما يف أوربة، معًىن قومًيا هليكلة اجملتمع حبسب             و). رماناجللفون   خي غولاملو
 .ذات وظيفة اجتماعية

إذ كيف حصل أن الغزوات اجلرمانية، خبلقها النبالء         . قد جنم عن هذا لغز تارخيي أثار جداالً        و
الفاحتني، قضت على الدولة املوروثة عن اإلمرباطورية الرومانية، بينما أفضت الغزوات الشرقية إىل تعزيز              

 األوربية أصالً آخر، كميزة     تلتفكري بأن للحريا  أفال جيب عندئذ ا   . الدولة على شكل استبداد عسكري؟    
نظرية املناخات العزيزة على    (اعتدال الطقس األوريب إىل املناخات الشرقية الشديدة، على سبيل املثال            

 .؟)مونتسكيو
ومع ظهور العلوم االجتماعية    . لعمل على نظرية الغزوات أول مثال على مذهب املقارنة يف التاريخ          او

أصبحت املقارنة مسعًى منهجًيا يعطي االستشراق مسوغه كأداة         عشر،   نين من القرن الثام   يف النصف الثا  
وعي بعدم التناسب املتزايد بني العامل األوريب والعوامل األخرى         لاف. األوربية" االستثنائية"ال بد منها لفهم     

 من عناصر مرجعية ال   ولتحديد هذه احلركة ال بد      . يربز فكرة التقدم كحركة خاصة بأوربة يف التاريخ       
وهكذا تتوضح خصوصية   . ميكن أن تكون إال ماضي أوربة، واحلضارات الشرقية املعرَّفة اآلن بأهنا ماضٍ           

مث جيري االنتقال قريًبا مما مل يفعلوه       ) بيل املثال س ىتبين املطبعة عل  (الوجهة األوربية مبا مل يفعله الشرقيون       
 .بعد إىل ما جيب عليهم أن يفعلوه

فاخلطاب حول االستبداد الشرقي، يف أصله، هو متثل        .  مثال جيد على ذلك    دت نظرية االستبدا  والوحت
وتتأتى هذه النظرة من التهديد العثماين اخلطري       . القوة واملقدرة البريوقراطية، وقد حولت البشر إىل آالت       

هذا .  الرحالت يف القرن السادس عشر، والذي ال يزال ماثالً يف القرن السابع عشر، ويغذيه أدب               
اخلطاب، يف الوقت ذاته، إسقاط وحتويل، ضمن النقاش األوريب الواسع حول تكوين الدولة ذات احلكم               

وباعتبار الدولة الشرقية كياًنا خارجًيا عدًوا ومستبًدا، من املستطاع التهجم عليه من دون خماطرة،              . املطلق
 .وربيةحىت وإن كان واضًحا أن املقصود هو الدولة امللكية األ
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فهو جيعل الفيلسوف من االستبداد . ولكن للغاية نفسها، ن قبل منتسكيو األمر جبدية أكربود أخذ موق
فاألوىل تغري اجتاه عنف األهواء الناجم من انعدام اعتدال         . نتاًجا مزدوًجا لنظرية املناخ ولنظرية الغزوات     

وما يتبقى منها يلوذ    (نني  ا يعين انعدام القو   املناخات يف الشرق، واالستبداد هو احلكم باإلرهاب، وهو ما        
والثانية تعرف االستبداد العسكري بنوع من النظام االستعماري حيث يصادر             ). بالشرائع الدينية 

ومل تكن الغاية من الربهان حقًا، حتديد نظام سياسي شرقي           . العسكريون السلطة على حساب اجملتمع    
مضاد للطبيعة، من   " تشريق"ية والفرنسية ذات احلكم املطلق هي       نوعي، بل التدليل على أن الدولة األورب      

 ).األرستقراطية(نظام سياسي متيل به الطبيعة املعتدلة تلقائًيا حنو احلرية 
إذ ينظر إىل الدولة االستبدادية الشرقية على أهنا غري منتجة          )  م 1750( أن وجهة النظر تتغري منذ عام        الإ

يف مجود مث يف احنطاط مستمر ألن مردودها اإلمجايل          تمع الشرقي بداية  فهي حتبس اجمل  . من حيث جوهرها  
وهي مل تعد حاضرة    ). انعدام االستثمارات والتخلي عن االضطالع باملسؤوليات     (ال ينفك يف التناقص     

، بل كتفسري   )فقد تتحول هذه إىل استبدادية مستنرية     (كصورة متنكرة للدولة األوربية ذات احلكم املطلق        
، يستعمل   م 1790من كتابات كوندورسيه املتأخرة يف سنوات       بدًءا  ( الشرق ومن مث لتقدم أوربة       لتخلف
 ).»الغرب«أيًضا 
، أضحى مصري   ) م 1770(فمنذ سنوات   . كن تبني القوة األوربية اهلائلة متاًما يف حتول عالقات القوة         ميو

فإما أن تبقى كما     :طبيعتها السياسية اإلمرباطورية العثمانية ذاته يف خطر، وموضوع تساؤل من جديد عن           
هي وتتالشى اإلمرباطورية يف هذه احلالة لصاحل مشروعات استعمارية جديدة ستتباهى بوضع الشرق على   
طريق التقدم، وإما أن لديها القدرة على التحول إىل استبدادية إصالحية، بقبول مساعدة القوى األوربية               

يتكفل العثمانيون أنفسهم مبهمة العودة إىل      و. طق التوازن األوريب  املهتمة بإبقاء اإلمرباطورية ضمن من    
ويف االحتمال األخري، خيلق االستبداد     . طريق التقدم وذلك بتحويل جمتمعهم حبسب النموذج األوريب        

العسكري نفسه ظروف اختفائه من خالل العداء الذي يستثريه يف الشعوب احملكومة، وسيسمح تدخل               
فللمرة األوىل يستعمل رأس املال املعريف الذي       . عوب الشرق ش حركة حترر قوية ل    عسكري أوريب بإطالق  

 .مجعه االستشراق يف منظور سياسي مباشر، متصل بالعالقات مع العامل اإلسالمي
 املتدخلني األساسني يف هذا النقاش هم من رجال الدعاية، والرحالني من ذوي التكوين الفلسفي                نإ

ما كبار العلماء   أ). Venture de Paradis(فونتور دو بارادي      وترامجة من مثل   ،)Volney(على مثال فولين    
والعامل الوحيد الذي يدخل احللبة متخصص باهلند       . كالشاب سيلفستر دو ساسي فينؤون بأنفسهم جانًبا      

إذا  لكنه يدخلها إلنكار مفهوم االستبداد الشرقي ذاته، و         ،)Anquetil-Duperron(دوبّريون  -وهو أنكيتيل 
واملقصود هو تفسري التحوالت اجليوسياسية     .  اهليمنة الربيطانية  نم  بعد بتحرير اهلند   اكان سينادي فيم  

الكربى اجلارية يف النصف الثاين من القرن الثامن عشر، وانقالب التوسع األوريب من العامل اجلديد حنو                 
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عنة الغزو ال بد أن متر      رعصر التنوير، فإن ش   ومبا أن اإلحالة إىل احلروب الصليبية مل تعد مقبولة يف           . القدمي
اهليمنة األوربية ستكون من طبيعة األشياء، جملتمعات خاضعة         باللجوء إىل االستبداد، سواء بالقول إن        

لالستبداد، وإما لتأكيد أن األوربيني يأتون لتحرير هذه اجملتمعات من االستبداد ووضعها على              بطبيعتها  
عارضو سياسة التوسع يرون أن إحياء الشرق ال بد منه، لكنه جيب أن جيري               بينما كان م  . طريق التقدم 

 .على أيدي الشرقيني، وينبغي على األوربيني االكتفاء بإسداء املشورة وتقدمي اخلربة
كن أعماهلم  ل ، هذا السجال السياسي باألساس، كان املستشرقون، مبعىن الكلمة، غائبني متاًما            يف

فاملفهومات القومية لدى رحايل    . سميته باختراع العرب  تاق هذا يف ما ميكن      وجند مصد . تستخدم دوًما 
القرنني السابع عشر والثامن عشر غامضة، وهو ما يعكس تردد هذا النمط من اهلوية ضمن الواقع                   

وال . ، بينما حييل العريب بصورة أدق إىل البدوي       )مسلم(استعمل غالًبا مبعىن    ) التركي(فتعبري  . العثماين
ي التحديد القومي للعرب من طريق املعرفة املباشرة للرحالني، بل بإعادة البناء العلمي الذي يقوم به                 جير

وهكذا تسمح نظرية الغزوات بتحديد أن الفتوحات العربية تشكل الغزو الوحيد الناجح اآليت من      . العلماء
العصر الوسيط تبني أمهية املنجزات     كما أن املعرفة املفضلة أكثر فأكثر لتاريخ خمتلف للخلفاء يف           . اجلنوب

ويشكل االستبداد العسكري التركي هناية هذه احلقبة الالمعة        . الثقافية هلذه الفترة يف شىت امليادين العلمية      
 .يف التاريخ، اليت تبشر بالنهضة األوربية

 إطار علمنة   تزود أوربة، يف الربع األخري من القرن، بأسطورة تاريخ متنحها شجرة نسبها األوىل يف             تو
إذ خيتفي كل مرجع إىل التاريخ التورايت واملسيحي، ويصبح اإلغريق والرومان هم األسالف دون               .الفكر
ومبا أن القرون   . لكن هؤالء ال يعدون أنفسهم أوائل بل يستذكرون املصريني باعتبارهم معلمني          . غريهم

. لوم والفنون، توجب اللجوء إىل العرب     املظلمة ملا سيسمى العصر الوسيط تشكل قطيعة كبرية يف نقل الع          
ربة، الذي يكمن معناه احلقيقي يف      وأ-عربلا-روما/ يونانلا-هكذا تكون املخطط املعروف جيًدا مصر     و

لى عكس ما ساد يف املراحل السابقة ألوربة من تعصب          ع ،رفض كل ذكر إجيايب للدين يف تطور البشرية       
فالتقدم حصل على الرغم من الدين وليس . نو حمو العلوم والفنوظالمية دينية باعتبارمها عاملني رئيسني يف

 .بفضله، وهو ما ينبغي أن يشكل إنذاًرا لألوربيني اليوم
إلمرباطورية ل هعدما أعطى فكر التنوير معًىن قومًيا للتمايزات الوظيفية للنظام القدمي، فعل الشيء ذات            بو

اطورية من عرب وأكراد وأرمن     شعوب األصلية لإلمرب  فاالستبداد العسكري لألتراك يضطهد ال    : العثمانية
 .ويونانيني وسالف، إخل

هر التحليل الدقيق لسلسلة عمليات اختراع مفهوم العرب أن العلماء قاموا بدور جوهري يف                ظي
وستسترجع هذه املسامهة من    ). تاريخ الفتوحات العربية واخللفاء العرب ونظرية الغزوات      (املراحل األوىل   

لمي اليت تدين إىل املؤلفني املوسوعيني، وقبل الفالسفة الذين يعطون للتاريخ           عبل آداب التبسيط ال   بعد من ق  
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وأخًريا، أُِتم املضمون القومي من منظور توسع أوريب يدعي          ". املعيب"معىن وهم يهيئون الكفاح ضد      
 .القيام مبشروع حترير

تعبري عن احلاجة إىل لفهو يعكس بوضوح ا. ظهر استشراق التنوير اخلصوصية املستدامة هلذا التخصص ُي
املعرفة، ومن مث يسهم يف املناقشة العامة لألفكار يف اجملتمع الفرنسي ويغذيها، مع رهانات السلطة اليت                 

ملتوسط  ا ألبيض ا سياسية املمتدة من البحر   -ويف مرحلة ثانية، وتبًعا لعالقات القوة والرهانات اجليو       . ترافقه
فهو . لسياسي يف إطار التوسع األوريب اجلديد يف العامل القدمي        االستشراق استخدامه   إىل اهلند، يرتضي ا   

سيستعمل يف البداية أداة للشرعنة مع نظرية االستبداد، مث ينصب نفسه ملهمة إدارة اجملتمعات املغلوبة                 
 ).اختراع العرب(

. لشرقياة ملقاربة اجملتمع    كذا تشكل محلة مصر النتيجة هلذا االستشراق إذ تزوده بالوسائل العقلي           ه
 Venture de(فمستشرقو احلملة ينتمون إىل أوساط الترامجة، سواء املخضرم منهم مثل فونتور دو باريس              

Paris(،                     أم الشباب الذين سيكون هلم فيما بعد مستقبل علمي، مثل جان جاك مارسيل  
)Jean Jaques Marcel (و أميدي جوبري    أ)jaubert Amédé .(على  ةعدام املرجعية املسيحية عالم   يشكل ان و 

 ".الوطنية العربية"خصوصية هذه الفترة، مثل إرادة الظهور مبظهر احملررين، واخلطاب الذي يناشد 
فاحملرِّرون هم قبل كل شيء     .  أن السياسة امللموسة تظهر التفاوت بني اخلطاب وواقع األوضاع          الإ

قيقية للسكان ال   حل أجانب، باعتبار أن اهلوية ا     مضطِهدون جدد ومتوحشون فوق ذلك، ُنبذوا لكوهنم      
ويولد الغزو واالحتالل معرفة أكثر نفعية البد منها لإلدارة          . تتوافق مع فكرة اختراع مفهوم العرب      

/ دولة مصر احلديثة  ‹املباشرة للبالد، ولتحضري برنامج كلي للتحول سينتج منها هذا املؤلف الشامل الرائع             
L'État moderne de l'Égypte ‹ وصف مصر‹ضمن /Description de l'Égypte ‹املمتاز. 

 لقرن التاسع عشر ا]3 /4
لن يتالشى شباب   و ،)الترامجة(، يعاد تثبيت مسلك     ) م 1795(شاء مدرسة اللغات الشرقية يف      نع إ م

االستشراق وتتكون اجلامعة الفرنسية شيئًا فشيئًا، لكن       ).  م 1874(ال يف عام    إ) Jeunes de Langues(اللغات  
وستكون مؤسساته الرئيسة، مدرسة اللغات الشرقية،      . فيها إال هناية القرن التاسع عشر      لن جيد مكانه  

و فرانس بدًءا من ستينيات      د لِّيجكُكمكان للتكوين، وأكادميية الكتابات حيث يوجد أساتذته الكبار، و        
 .القرن الثامن عشر، واملدرسة التطبيقية للدراسات العليا

، وهو أحد اآلباء املؤسسني ملدرسة اللغات الشرقية، وأحد أعظم          ين شخصية سيلفستر دو ساس    ؤمِّتو
-Port(رويال   –فباعتباره وريثًا للتقاليد اجلنسينية، يوصل حنو بورت        . ممثليها، االتصال مع القرن السابق    

Royal (النحو العريب ‹ىل هنايته مع إجنازه العظيم      إ /Grammaire arabe‹ . أن يذهب إىل أي بلد      ومن دون 
ومبا أنه من الباقني    . ، يرتقي مبعرفة األدب العريب يف العصر الوسيط، إىل مستوى مل ُيبلغ قط من قبل              يبعر
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نابرت مبصر  بوبليون  ناُدفع إىل إدراج نداء     (بعد العصر الثوري، حيرص على االبتعاد عن امليدان السياسي          
إعالن االستيالء على مدينة اجلزائر يف        وتبني أنه مترجم   ،›Chrestomathie arabe/ مقتطفات عربية ‹يف مؤلفه   

 .لكنه يف املقابل أحد املخاطبني واألدالء للشرقيني األوائل يف فرنسا من مثل رفاعة الطهطاوي).  م1830
طوًرا كبًريا مع توسع اهليمنة األوربية على ت) Le Restauration(شهد االستشراق مع فترة إعادة امللكية يو

فينتج من هذا ما اصطلح على تسميته        . احلضارات الشرقية القدمية الكربى    العامل القدمي، واكتشاف  
) من امليدان العريب إىل اهلند    (يث تغدو اآلداب الشرقية، من جديد،       ح) Renaissance/ النهضة الشرقية (ِب

شأ استشراق أديب وفين    وين. من جديد ذات مغزى   › ألف ليلة وليلة  ‹وترمجة  . مصدر إهلام لألدب األوريب   
 . مقوالته اخلاصة، ينبغي متييزه من االستشراق العلميعم

دد االستشراق العلمي لنفسه توجهني كبريين، كما ينشئ هيئة جديدة متاًما تعرب عنه هي مجعية                حيو
ًرا ل  وتعد هذه اجلمعية استمرا   ).  م 1823(ليت أسست يف    ا) Le Societé asiatique de Paris(باريس اآلسيوية   

 كلكوتا، واألداة العلمية اليت صممت الستخالص نتائج اكتشاف         يف) Asiatic Society/ ةاجلمعية اآلسيوي (
أوربية فيما بينها، إذ تتضمن القرابة بني لغات مشايل اهلند وإيران القدمية واللغات              -قرابة اللغات اهلندو  

 .واصالً سكانًيااألوربية، من املنظور القومي والعرقي للقرن التاسع عشر، ت
وينبذ املستشرقون الفرنسيون استعمال    . ف اجلديد ُوضع يف احلال عملًيا، ضمن نظرية الغزوات        اكتشالا

ويبين العلماء هكذا األسطورة اآلرية     . أوريب، أو اآلري  -جرماين، ويفضلون عليه اهلندو   -مصطلح اهلندو 
. حلجري أساس التفوق املادي ألوربة الصناعية     تدرًجيا، واجدين يف الوجود املفترض هلذا الشعب يف العصر ا         

 Ernest(وهتيمن على االستشراق الفرنسي يف النصف الثاين من القرن التاسع عشر شخصية إرنست رينان               

Renan (لطاغية الذي ينشئ تفسًريا كامالً لتاريخ اإلنسانية من خالل التعارض بني العبقرية اآلرية والعبقرية              ا
هي مرتبطة مباشرة   و ،سري علمي لوجود األديان املوحدة    فية السامية هو إلعطاء ت    فتوجه النظر . السامية

ولرضاه عن منظومته الثنائية سيعارض إرنست رينان       . سألة الدينية امل: أيمبسألة القرن التاسع عشر الكربى،      
مريني يف  باستمرار أخذ جمموعة لغوية وعرقية كربى باحلسبان، هي اجملموعة الطورانية اليت تربط السو              

 . باألتراك احلالينيةالعصور القدمي
همة الثانية لالستشراق يف القرن التاسع عشر هي اإلدراك املتزايد أن نتيجة التوسع األوريب احملتمة                ملا

فمن واجب  ". العصرنة"أو  " التحضري"حتطيم الثقافات الشرقية بالعدوى األوربية الناشئة عرب عمليات          
ومسعى اإلنقاذ هذا حيافظ أوالً على تراث       . ة قبل زواهلا  يع، إنقاذ الثقافة األصل   املستشرقني، بقدر املستطا  

وكان من النتائج غري املنتظرة     . فكري قبل أن ميتد، بفضل علم اآلثار، إىل الفنون اجلميلة والتراث املادي           
 تفسريات  وإنتاج)  كمبودشا يف) Angkor(مثل أنغكور   (لكل ذلك إظهار معامل لتراث نسيه أهل البالد         

 ).العالقة بني الطورانيني واألتراك، على سبيل املثال(هولة متاًما من قبل املعنيني جملتاريخ الشرق 
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رى جيًدا إذن أن االستشراق العلمي يتعلق دائًما باحلاجة إىل املعرفة ومبناقشات العصر الفكرية                 ن
قبل ) األوىل(ة اليوم   اثنوغرافيا الشعوب املسم  الكربى، إذ يتبع دور اإلنقاذ اآللية ذاهتا اليت جرى هبا إنشاء إ           

 .فليس املقصود القيام خبدمة اإلمربيالية بل التخفيف من نتائجها احملتومة. القضاء عليها
ا االستعمار فيقتضي تكوين معرفة نفعية لتدبري شؤون السكان من خالل االطالع على بناهم                 مأ

دى االستيالء على اجلزائر، كان الترامجة هم الذين قدموا         فل. االجتماعية وعلى طرقهم يف التنظيم القضائي     
فقام العسكريون عندئذ بتكوين املتخصصني اخلاصني      .  كافٍ غريه  أنهذه املعلومات، إال أن إسهامهم ظهر       

خلفهم فيما بعد موظفو شؤون األهايل      و). Bureaux arabes/ املكاتب العربية (هبم، وخصوًصا مع إحداث     
فالِعلم االستعماري هو قبل كل شيء دراية نفعية وإدارية جتمع بني املعارف القضائية             . يوناملدنيون والعسكر 

فاخليال االستعماري مييل، من جهة، إىل مطابقة البىن الريفية         . وعمل علم اجتماع ميداين ذي توجه إداري      
اريون، من جهة أخرى،    ويقوم املتصرفون اإلداريون االستعم   . والقبلية مع منوذج قريب من أوربة اإلقطاعية      

وقد . اد وتصنيف شىت البىن االجتماعية وهم يعطون عموًما طابًعا ثابًتا لوقائع متحركة قبل كل شيء               دبتع
أنتج النظام االستعماري منظومات قضائية جديدة ترمي إىل ضبط عامل السكان احملليني القضائي، لكنها تتبع               

). اإلسالمية أو غريها  (قه جلوء إىل املصادر النظرية للشريعة       فتثبيت األعراف يراف  : مسارات منطقية متناقضة  
العقاب البدين  (أوربيي العصر   مرتبطة بتقنني وختفيف ما يبدو غري مقبول لعقول         " تصليب"ومير الكل بعملية    
العودة إىل أصول مفترضة مع وضع معايري مل تكن يف الواقع            ويف حركة واحدة، تتم     ). على سبيل املثال  

ل ما يبدو   ك ،ل مينع ب ، نادًرا، وُتجمد ما كان متحركًا بطبيعته ومتالئًما مع كل وضع، وُيخفف           طبقت إال 
 .عراف العصريةألابقارنة م ،فاضًحا
فهو يفيد من أماكن تكوينه ويستعني      .  العلم االستعماري يرتكز بالطبع على االستشراق العلمي       نإ

). رة اجلزائر على حنو أفضل    اكذا يترجم ابن خلدون إلد    وه(ل االجتماعية   ب ،مبترمجاته للمصنفات القانونية  
ويف النصف الثاين من القرن التاسع عشر، يسوغ املتصرفون اإلداريون العمل االستعماري مستعينني               

ويرضى رينان االخنراط يف العملية إذ ). السامية(عروق الدنيا الاه جت" اآلري"خبطاب واجبات العرق األمسى 
كان ينبذ التسويغ العرقي لصاحل فكرة األمة، يف إطار الرتاع            بة يف الفترة ذاهتا اليت    ينتج النصوص املطلو  

وال يقبل األوربيون يف الفضاء العثماين الواسع، فكرة األمة إال          . ملاين، ضمن التاريخ األوريب   ألا-الفرنسي
من حيث جوهره   فال ميكن لإلسالم    . للسكان املسيحيني، وحيصرون املسلمني ضمن التصنيف االجتماعي      

وللحفاظ على  . ومبا أنه من غري املمكن حتويله، ينبغي احتواؤه       .  العدو، ألنه وسيلة املقاومة    نإال أن يكو  
وجيتهد العلم االستعماري هناية القرن التاسع عشر هكذا إىل حتديد           . السالم االستعماري جيب مراعاته   

واخلوف من ثورة   . هتارالختراعها بل وإىل استثا   ىت لو اضطر    ح ،املنابع املمكنة لثورة األهايل لتحييدها    
فإذا كان يتم اإلبقاء على سياسة توسعية، إال        . اآلخر خيفف كثًريا من التفاؤل الظاهري للخطاب املتداول       

أنه ُيرفض جتديد الكارثة اإلنسانية الجتياح اجلزائر ثانية إذ يطرح حتطيم جمتمع األهايل مشكلة دخول                 
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ولذا ستجري الغزوات   . اجملتمع الفرنسي اليت تعجز اجلمهورية الليربالية عن حلها       السكان املسلمني إىل    
فمتصرف . ومراعاة الثقافة وآداب اللياقة احمللية    ) احلماية(اجلديدة باإلبقاء على أشكال السلطة احمللية        

 االحترام إزاء    حمتقر االستعمار الفرنسي يف اجلزائر، ومنظر      ،)Lyautey(اإلدارة االستعماري بنظر ليويت     
 .»شيء من احلب«مبشر حقيقي حيركه  اآلخر، هو

أخوذًا يف جممله، مبا فيه أبعاده الفنية اليت تصر على نسخ األصالة            م ، الواضح هكذا أن االستشراق    نم
لكننا إن نظرنا إليه بصفته منظومةً متراتبة    . احمللية رافضة عالقات العصرنة، مقترن متاًما بالنظام االستعماري       

االستشراق العلمي، يبىن تبًعا ملقتضيات أخرى، مزوًدا أشكال         : ألعلى، أي اللمعرفة، فإنه يف مستواه     
 .االستشراق األخرى مبنظومة مراجع تطبقها تبًعا حلاجاهتا اخلاصة

 الستشراق يف القرن العشرين، معرفة تطبيقية؟ ا]4 /4
ة متزايدة ألمناط   سر منطق اإلمرباطورية مبأس   ومي. هد النظام االستعماري بداية القرن العشرين ذروته      يش

فغزو املغرب سبق وروفق ببعثة علمية كلفت بعمل دراسة اجتماعية           . اإلدارة، وللمعارف املتناسبة معه   
لذي يصبح أستاذًا   ا) Alfred Le Châtelier ( شاتلييه لوسياسية شاملة للبالد، بإحياء من الضابط السابق ألفرد         

م لع«جلزائرية واملغربية، ويعرب عنوانه متاًما عن طموحاته        اكرسي مولته اإلدارتان    ل) و فرانس  د لِّيجكُ(يف  
 .»اجتماع العامل اإلسالمي وصورته االجتماعية

اًما يف اخلدمة الدبلوماسية العادية لشؤون الشرق، مييل        مت) ترامجةلا( الوقت الذي ُيستوعب مسلك      يف
اسيون ودبلوماسيون وعسكريون   يفهناك أكادمييون وس  . الشيالتمايز بني شىت أشكال االستشراق إىل الت      

جلنة إفريقية الفرنسية،   : ورجال أعمال أعضاء يف اجملالس نفسها، ومتواجدون يف مجاعيت الضغط التوأمتني          
واخلربة االستعمارية املعتمدة على استعمال العلوم االجتماعية لفهم احلاضر الراهن          . لفرنسية ا يةآسوجلنة  

وتريد السياسة اإلسالمية، اليت . رخيًيا باالستعانة باالستشراق العلميافضل، تعطي لنفسها عمقًا تعلى حنو أ
استشراقًا تطبيقًيا، ال بد منه، سواء يف إدارة امليدان          نو، لنفسها أن تك   ) م 1911(م  عاأصبحت رمسية يف    

 .لسياسة املوجهة للبلدان اإلسالمية املستقلةل واالستعماري أ
خدمة بلداهنم يف أثناء احملن     فيتفاىن املستشرقون يف    . ورات اجلارية طحلرب العاملية األوىل الت   سّرع ا ُتو

ويستعمل إنشاء شبكة من    . تقسيم اإلمرباطورية العثمانية  الكربى، وتستشريهم السلطة يف شىت مراحل       
 مبختلف معاهد   معاهد البحث انطالقًا من البحر املتوسط وحىت الشرق األقصى مرتبطة يف جامعة باريس            

 .اختاذ قراراهتم بعد احلرب، سواء يف سياسة نفوذ أم لنصح أصحاب السلطة عند  ماالشرق، يف
لذي كان أحد   ا) Massignon( ِسنُينَمف. صبح أعظم املستشرقني عندئذ مستشارين لدى احلكام       يو

، بعدما كان   ) م 1926(يف عام    أثناء احلرب العاملية األوىل، خيلف لو شاتلييه         يف) Picot(مسؤويل بعثة بيكو    
ملكلفة بإسداء  ا ،ير املستعمرات يف اللجنة املتعددة الوزارات للشؤون اإلسالمية       وزثالً ل ممنائًبا له سنني عدة     
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وقد دعي كل األكادمييني الكبار املتخصصني يف العامل        . املشورة للحكومة مباشرة حول املسائل اإلسالمية     
تقدم األجهزة اإلدارية الدبلوماسية     تماع مع هذه اللجنة، بينما     اإلسالمي، يف وقت أو آخر، لالج      

ويظهر التكامل تاًما بني املعرفة والسلطة، يف وقت أصبحت االستعانة باخلرباء           . والعسكرية الوثائق الالزمة  
مع )  م 1936(فيتم الدخول يف عصر اخلرباء، ويكتمل التطور يف عام           . هي القاعدة عند اختذا القرارات    

مللحقة برئاسة جملس الوزراء، واملرتبطة     ا) Haut Comité méditerranéen/ االلجنة املتوسطية العلي  (ل  تشكي
ارتباطًا وثيقًا مبركز السياسة اخلارجية يف جامعة باريس، ويرأسها األكادميي االشتراكي الشهري شارل               

 ).Charles-André Julien(أندريه جوليان 
 امللحة للعالقة بني السكان املستعمرين،      ةل السياسي، مفهوم، باملسأل    تعبئة األكادمييني ضمن العم    نإ

زيادة على مصلحتهم املهنية يف تطوير نشاطاهتم،        ) استيعاب أو مشاركة  (اليت هي موضوع دراساهتم     
 .، مع التهديد املتنامي للنازية) م1930(وبتصاعد املخاطر يف سنوات 

ذ خيتص هذا الضابط    إ) Robert Montagne (بري مونتانيه ورلشخصية األكثر متثيالً هلذه الفترة هو        ا
حول الرببر  ‹وترتقي أطروحته   . ليويت النشط السابق يف البحرية بدراسة الرببر بفضل دعم املارشال          

بالعلم االستعماري إىل ذروته، وتظهر كنقطة انطالق للنظرية         › Les Berbères et Le Makhzen/نزخوامل
ج التجزيئي بطرح وجود مثال آخر غري مثال         ذفسيسمح النمو . اع املعاصر التجزيئية يف علم االجتم   

ويشكل مسامهة  . اإلنسان املتساوي للحضارة الصناعية الغربية، ومثال اإلنسان املتراتب يف الفضاء اهلندي          
 .جوهرية من االستشراق املستعرب يف علم االجتماع

، وجيعل  يبيذهب إىل الشرق العر    ،)يفب الر رح(عدما أسدى خدمات جليلة للجيش الفرنسي يف        بو
وهو . مركًزا كبًريا للبحوث االجتماعية   )  م 1930( سنوات   يف) L'institut de Damas/ معهد دمشق (من  

األول الذي ينظم مفهوم عامل عريب، ويرى يف القومية العربية، كما تنمو يف الشرق، خطًرا ماثالً على                  
نيات القرن العشرين ينهمك بنشاط يف      ي إىل فرنسا يف أواسط ثالث     ولدى عودته . إفريقية الشمالية الفرنسية  

 Centre des hautes/ الدراسات العليا لإلدارة اإلسالمية   مركز  : (إنشاء املعاهد وبعث احليوية فيها، من مثل      

études d'administration musulmane, CHEAM(، و )     مركز السياسة اخلارجية واللجنة املتوسطية العليا /le 

Centre de politique étrangère et le Haut .(هو، خالل احلرب العاملية الثانية، خبري احلكومة يف املسائل          و
(يف عام   . ريقية وحكومة اجلزائر، على التوايل    إفايل  مشوحكومة فيشي يف    اإلسالمية، للجمهورية الثالثة،    

لى الدولة  عالعام ذاته ليصب اهتمامه     و فرانس يف     د لِّيجكُيعود إىل فرنسا ويصبح أستاذًا يف       ) م 1945
. وهو مفهوم يسبق مفهوم العامل الثالث، ورمبا كانت له قيمة علمية أكرب           ،  يةآسالعصرية يف إفريقية ويف     

 ). م1954(وبعد عمله األخري عن اهلجرة اإلسالمية يف فرنسا، يتوىف يف عام 
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فسري العامل  تفقد متكن من    . ري احملتوم ري تطور مونتانيه الفكري كله إىل احنطاط العلم االستعما         شي
إليها االستعمار عامل املدن أكثر أمهية باعتباره موجًها الريفي، من أجل إدارته، بينما جتعل العصرنة اليت دفع 

وال يستطيع علم االجتماع االستعماري، على غرار اهليمنة االستعمارية،          . باالستقالللوطنية املطالبة   
فسيستخلص تالميذ  . ماضية يف طريقها  ع، وتظهر حركة التحرر من االستعمار       التحكم يف هذا املوضو   
لدروس، إذ  ا) le Centre des hautes études d'administration musulmane, CHEAM(مونتانيه، وخصوًصا يف    

يني الدبلوماسوحدث الشيء ذاته لورثة الترامجة،      . قنيني للتحرر من االستعمار   ت ،وًعا أو كرًها  ط ،يصريون
اللبنانية، يتخلون  -من جتربتهم السورية  وانطالقًا  وعيهم حتمية التحرر من االستعمار،      فب. يف وزارة اخلارجية  

القرن املاضي، لصاحل سياسة عربية تصاحل فرنسا مع العامل         مخسينيات  عن السياسة اإلسالمية، للعمل، منذ      
 .تقاللالتمزقات الناجتة من الكفاح من أجل االسالعريب فيما وراء 

فإبراز مرتلة احلضارات الشرقية املاضية،     . ، على غري إرادة منه، االستقالل     يد هيأ االستشراق العلم   قو
الناجم عن أعمال اإلنقاذ، غذى الشعور الوطين يف الشرق، والذي يعثر، من خالل جمد املاضي، على                 

ة يبني أهنا مل تفعل سوى تبين       وتاريخ احلركات الوطني  . وسائل تعويض نقائص احلاضر لألمل يف املستقبل      
 ،وهكذا يقود وضع األدالء   . خطاب التاريخ االستشراقي، مع تعديل لبعض املصطلحات ولبعض القيم         

، ) م 1945(فبعد عام   . ىل حوار ال يهدأ بني ثقافتني، وبني عاملني        إ ،لذي جيد املستشرقون أنفسهم فيه    ا
لتحرر متسارع  يس من دون متزق داخل، إىل أنصارل، ِسنُينَميتحول مستشارون سابقون للسلطة من مثل 

لذي قدم من اإلدارة االستعمارية، مبهمة التعبري عن        ا،  )Jaques Berque(ويتكفل جاك بريك    . من االستعمار 
لذي قدم من   ا) Maxime Rodinson(أما مكسيم رودنُسن    . اللحظة التارخيية اجلوهرية للتحرر من االستعمار     

يكتب كل واحد منهما من جهته كتاًبا عن العرب         و. لف متاًما، فيقوم مبسعى موازٍ    املاركسية، مبسار خمت  
 .والعصرنة، وهو أمر له مغزاه

 لوضع الراهنا ]5 /4
وجعل تطور العلوم االجتماعية    . د آذنت متزقات حروب االستقالل بنهاية مستشاري السلطة        لق

كعالمة على    وشتيمة يوجهها امرؤ إىل نظرائه     بتوجهها حنو اخلربة من االستشراق مفهوًما مثًريا للجدل،       
ويبدو أن موضوع   . وأفضى تأكيد استقالل التخصصات إىل نبذ مقاربة ثقافية وعامة          . االختالف

 .االستشراق يذوب عندئذ، لكن ليظهر قريًبا من جديد يف مصطلحات الفضاء الثقايف بشكل ملطف جًدا
غات لفاكتساب املعارف يف ال   .  تكوينه سبب خصوصية ب ،بل كل شيء  ق ،ن االستشراق باقٍ  إ

املرور على  و ،واحلضارات الشرقية، مقترًنا باكتساب معرفة بالتخصص، يقتضي زمن تكوين أطول بكثري          
 ،ل والتمركز الفرنسي حول الذاتب ،ويهمش التمركز األوريب حول الذات. شبكة من املعاهد املتخصصة

 .ضاءاهتم الثقافيةفجمع بأسلوب متعدد التخصصات حول لباحثني الذين مييلون بصفة طبيعية إىل التا

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


 

 

59

ا كان التحرر من االستعمار وضع حًدا للهيمنة األوربية، فإنه مل يقض على الظاهرة التارخيية                  ذإ
لالستعمار اليت تستمر ملدة طويلة إذ جيري إغناء سكان فرنسا باإلسهامات املتعددة القادمة من                  

ومبا أن  . الثقايف قيمة سياسية ملحوظة    قة، ويكتسي مشروع الفرانكوفونية   اإلمرباطورية االستعمارية الساب  
مسألة فلسطني تصبح عنصًرا مركزًيا يف العالقات الدولية بعصر العوملة، فإنه ما كان هناك على اإلطالق                

ومن هنا هذه اخلصوصية    . مثل هذا العدد من الطالب والباحثني املتخصصني يف الفضاءات الثقافية اليوم          
ففي فرنسا يتجاوز عدد الطالب واجملازين باللغة العربية عددهم يف           : الفرنسية اليت ال يعرفها إال القليل     

أمريكا الشمالية برمتها، وعدد اجلامعيني املتخصصني بالعامل اإلسالمي يساوي من دون شك نصف               
في هذه احلقيقة، وتسمح بفهم     األمريكية خت -إال أن اهليمنة اللغوية لإلنغليزية    . عددهم يف أمريكا الشمالية   

 .االختالفات يف التفسري مع العامل األنغلوسكسوين
 خصوصية االستشراق الفرنسي اليوم تتمثل يف متييز أقل بني الداخل واخلارج، مع القبول بتعددية                نإ

هم وجيدد املستشرقون هكذا مهمت   . ثقافية متصلة بالثقافات األصلية، يرافقها نبذ قوي لكل نزعة طائفية          
كما أهنم كلفوا هذه السنوات األخرية بوظائف تقدمي اخلربة سواء يف            . ءاجلوهرية كوهنم وسطاًء وأدال   

واخنراطهم يف مناقشات اجملتمع أكرب بالتأكيد منه يف املناقشات الفكرية مبعىن           . امليدان الداخلي أو اخلارجي   
ات اجملتمع يف الوقت احلاضر مع      واحلق أن مناقش  . الكلمة، وهو ما يعين وجود طلب اجتماعي حقيقي       

نتائجها احملتملة يف امليدان القضائي والضبطي، قد حلت حمل املناقشة األكثر نظرية للعصور السابقة،                
انظر على سبيل املثال الضوابط األخالقية       (ويتجاوز هذا حقل العلوم االجتماعية واإلنسانية بكثري          

 ).كافحة التدخني، التغريات املناخيةللبيولوجيا، احملافظة اجلديدة على الصحة مب
قتران بالبنيوية املهيمنة   الا) théorie segmentaire(ما على الصعيد الفكري، فقد أحسنت النظرية التجزيئية         أ

وقد أسهمت التخصصات االستشراقية اليوم يف جمموعها بالعودة إىل         ).  م 1970(حىت  )  م 1950(يف سنوات   
فبعدما ضمنت إىل مساعيها احلتميات     . عيةاي املثال املسيطر للعلوم االجتم    السياسة وإىل األحداث، اليت ه    

، )مكسيم رودنُسن و) Claude Cahen(يف امليدان العريب، كان إسهام كلود كاهن        (االقتصادية واالجتماعية   
دة وهكذا تدفع إرا  . ولوجيا والتحليل النفسي  ربمبسامهات شىت االختصاصات كاألنث   ا  قامت بإثراء حتليالهت  

شرقني إىل رفض شبه عام للمنظورات اجلوهرانية، اليت جندها سواء يف بعض            تفهم ديناميات اجملتمعات املس   
النموذج (من علم السياسة األمريكي أو يف اخلطابات اليت تدور حول اهلوية يف اجملتمعات املسماة شرقية                 

 ).املسمى صراع احلضارات
خصوصيته يف احلاجة    قرون حيث جيد االستشراق الفرنسي    ن الوضع اليوم يرتبط إذن بتقاليد تعود ل       إ

إىل املعرفة، والرسوخ يف جهاز الدولة وخدمة السلطة، واملشاركة يف مناقشات العصر الكربى، ويف                
 .االستجابة لطلب اجتماعي صارم أكثر فأكثر
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 ري لورانس هن
 حممد صبح: ترمجة
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 قع الدراسات اإلسالمّيةمو ؟طابات االستشراقخ]5
  والشرقّية يف أملانيا اليوم

والتشديد على  ،  تصوره و التراث الفكري لتعريف الشرق   › االستشراق‹ف إدوارد سعيد يف كتابه      يص
ومتهيد الطريق للسيطرة واهليمنة على دول وجمتمعات الشرق        )  الشرق والغرب  نيب(االختالف األبدي   

 .ة وآسيةاألوسط وأجزاء أخرى من إفريقي
 بد من القول إنه منذ عصر االمرباطورية األملانية وما بعد، تقامست الدائرتان، العاّمة واألدبّية البحثّية،                ال

األملانيتان على نطاق واسع عواطف االبتعاد واالجنذاب الثقافيني، واالفتتان الغرائيب ويف الوقت نفسه،              
 .م والعامل اإلسالمياه اإلسالجت ،ليت ال يرقى إليها الشكا ،الفوقية
 ظهر يف أملانيا ويف بلدان أوربية عديدة أخرى، تراث من البحث األكادميي حول                ه الوقت نفس  يف

هذا التراث، مع تطوره جنًبا إىل جنب مع التوسع اإلمرباطوري           . اجملتمعات اإلسالمّية وتارخيها وثقافتها   
ا ملناهج البحث وللتفسري أبعده عن التالعب       سياسي، أسس إطارً  ] أجندة[وعدم خلّوه بالتأكيد من برنامج      

فاألهداف واألفكار املتجذرة يف    . املباشر للقوى السياسّية واالقتصادّية، ال بل وضعه أحياًنا يف تعارض معها          
هذا . عصر التنوير والرومانطيقية، توازًيا مع موقف نقدي إزاء الثقافة واجملتمع، غالًبا ما لعبت دورها هنا               

ستشراق الذي شدَّد عليه نقاد إدوارد سعيد يف كثري من األحيان، مع تقدير خاص للبحث                جانب من اال  
تقّدم الّسري الفردّية للباحثني اإلسالميني      . األملاين، الذي أسقطه إىل حد كبري من كتابه املثري للجدل           

لقد . سكرات السياسّية والشرقيني بني احلربني العامليتني صورة خمتلفة األلوان جًدا لشخصيات من خمتلف املع           
أجرب عدًدا كبًريا منهم يف النهاية على العيش يف املنفى، إن مل ُيقتلوا يف ظل احلكم النازي، يف حني انتسب                     

 .آخرون إىل تيارات خمتلفة من الرتعة احملافظة األملانية أو كانوا أنفسهم قريبني إىل النظام النازي
ة والشرقية بعد احلرب    ل األكادميي يف الدراسات اإلسالميّ    ادة بناء احلق  إعمدت  عت طورها األول، ا   يف
مل يصبح ثقل الرتاعات الشرق     ]. فقه اللغة [ اإلرث القوي للتارخيانّية األملانية والبحث الفيلولوجي        ىلع
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أوسطية حمسوًسا مرة أخرى إالّ منذ أواخر الستينيات فصاعًدا، وهو تطور أمكن مالحظته يف أملانيا الغربية           
الشرقية األكادميّية وتطوير الربامج    إنّ افتتاح الدراسات    . ية، حتت شروط خمتلفة إىل حٍد كبري       والشرق

لدراسات املناطق يف هذا امليدان قد أصبحا هامني يف السبعينيات           املتداخلة االختصاصات واملؤسسات    
ّية والقانون وعلم   اجلغرافية والعلوم السياس  ك ،ومارست الفروع املعرفّية  . واستمّرا يف الوجود منذئذ   

 متنامًيا يف هذا احلقل، متحدية جمال البحث املغلق نوًعا ما، الذي كان قد ترك إىل حٍد                  اوًرد ،االقتصاد
 .كبري حىت ذاك الوقت لالختصاصني اإلقليميني واالختصاصيني يف الدراسات اإلسالمّية والشرقّية

 بسهولة أن يؤدي إىل هتميش البحث         ازدياد االهتمام العام بالشرق األوسط املعاصر ميكن         نّإ
فالثورة اإلسالمّية يف إيران واالنبعاث العام للحركات السياسّية اإلسالمّية         ". املستقل"لفيلولوجي والثقايف   ا

يف كل أحناء العامل اإلسالمي قد غريا هذا املنحى كما خلقا طلًبا على االختصاصيني يف حقول التراثات                  
ال عجب  . مية وعلى اخلربة اخلاّصة يف اجملتمعات املسلمة يف أجزاء خمتلفة من العامل           الدينّية والثقافية اإلسال  

إذًا أنّ التعاون بني الفروع املعرفّية املختلفة املنخرطة يف البحث حول الشرق األوسط والعامل اإلسالمي قد                
خرى منذ احلادي   ازداد بدالً من أن ينقص على مدى العقدين األخريين، وهو تطور اكتسب الزخم مرة أ              

بطة دراسات  را(ى إىل تأسيس ومنّو مجعية احترافّية جديدة، هي         أديث   ح ) م 2001(عشر من أيلول عام     
 ,Deutsche Arbeitsgemeinschaft Vorderer Orient /‘افود ’الشرق األوسط األملانّية للبحث والتوثيق املعاصرين

DAVO (عام يف )كية اليت دخلت معها يف ا الفرنسّية والربيطانّية واألمري، وهي شبيهة تقريًبا بنظرياهت)م 1993
 تباين ملحوظ مع االستقطاب القوي السائد يف         يف. ]MESA, BRISMES, AFEMAM(]1 (تعاون وثيق 

ع النظر  م) (Mesa(الو) American Oriental Society /اجلمعية الشرقية األمريكّية  (الواليات املتحدة بني    
معّية األملانّية  اجل(و) DAVO(، فإن التوترات بني     )يد بوصفه الرمز الرئيس هلذا اخلصام     أحياًنا إىل إدوارد سع   

مع تقدم  . القدمية العهد، مع أهنا كانت قوية يف البداية، مل تصل أبًدا إىل درجة القطيعة              ،)DMG/ الشرقّية
قشات عاّمة حول   الزمن، أصبح التعاون والعضوية املشتركة طبيعيني ومألوفني متاًما، مع بروز منا             

 ).فودا(تظم يف برامج مؤمترات منى حنو عللكالسيكّية ا) سالمّيةإلا(ة واملوضوعات الثقافّي

 ,World Congress for Middle Eastern Studies (/ؤمتر العاملي للدراسات الشرق أوسطّية     امل(لتأم  ا

WOCMES (مدينة مايرت يف     يف )رك روابط الدراسات   الذي عقدته بشكل مشت   )  م 2002يلول   أ 13-8
يف املراسم اليت أقيمت يف الذكرى السنوية للهجوم على الربجني           . لًدا أوربًيا ب) 18 (نالشرق أوسطية م  

يف خطابه . سامهته يف الدراسات الشرق أوسطيةمل) WOCMES(التوأمني، جرى تكرمي إدوارد سعيد جبائزة   
ي، كما أوضح، أثّر    ذريي للبحث الفيلولوجي األملاين ال    ستثنائًيا للتراث التفس  ا ا باملناسبة، قّدم سعيد ثناءً   
 هذه اللحظة، يتولّد لدى يف. ]2[مصدر هام لكٍل من الفهم والنقد يف عامل متعومله تأثًريا قوًيا يف أعماله وعدَّ
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لشهري، حىت فروعها الفيلولوجية، قد      ا) cultural turn/ ثقايفالملنعطف  ا(املرء االنطباع بأنّ موجات      
 . .لشرق أوسطية املعاصرة ات كلًيا امليدان الشاسع للدراسات اكتسح
 عرضه املثري للجدل الشديد حلالة الفن يف الدراسات اإلسالمّية يف أملانيا يف مثانينيات القرن املاضي،                يف

لتوقع ذا األساس من الصحة بأنّ علم االقتصاد والعلوم السياسّية وعلم االجتماع               ا َهنسنُيطرح بابر   
كذا حىت اآلن يبدو أنّ تكهنه قد ه. ]3[ريًبا املرجعيات البحثية اجلديدة للبلد حول الشرق األدىنان قحبصيس

باألحرى، إنّ حزمة كبرية من الفروع املعرفّية واملؤسسات تستمّر يف االحتفاظ مبرجعّية            . حتقق جزئًيا فقط  
ّية بالتأكيد يف تقدمي بعض العصي      لقد استمرت الدراسات الشرقية واإلسالم    . مشتتة نوًعا ما ضمن احلقل    

هذا ظاهر من بعض اجلداالت العامة ومناظرات وسائل اإلعالم اليت اخنرط فيها             . لقوية يف تلك احلزمة   ا
 .بعض الزمالء البارزين يف التسعينيات

، عندما نشر اختصاصي يف     ) م 1991( عام   يفثانية  الث أول صدام كهذا يف أثناء حرب اخلليج          دح
 اهتم فيها بعض كبار الصحفيني بسوء تفسري وتشويه         ةسالمي من توبنغن مقالة صحفية طويل     التاريخ اإل 

بع ذلك  ت. ]4[اهل األسباب االجتماعّية والسياسّية لصراع الشرق األوسط      جتلاإلسالم واجملتمع اإلسالمي    
ىل الواقعية  لفزيوين ساخن جًدا تعّرض خالله األكادميي الهتام معارضيه بالسذاجة واالفتقار إ            ت شنقا

لقضية إىل احتجاجات قوية بني اجليل الشاب من الطالب وخرجيي الفروع املعرفّية            اأّدت هذه   . السياسّية
بعد انقضاء بعض الوقت كُشف أنّ أحد الصحفيني الذي عّبر عن احتقاره للباحثني                 . الشرقية

احث آخر من الدراسات    قام هبا ب  ،  مد حم االستشراقيني كان هو نفسه قد انتحل ترمجة لسرية النيب         
ّدت هذه القضية ضمن    أ. ]5[بسبب ذلك جنح املترجم يف مقاضاته أمام احملكمة       .  هامبورغ اإلسالمّية يف 

 .الفروع املعرفّية لدى العاّمة إىل تغيري املوقف إزاء متثيل اإلسالم واجملتمع اإلسالمي يف وسائل اإلعالم
 أملانيا، والقى بضعة    اإلسالم والشرق ازدياًدا كبًريا يف     التسعينيات ازداد الطلب على املنشورات عن        يف

حىت أنّ إحدى دور النشر الكربى أنشأت سلسلة . مستشرقني جناًحا ملحوظًا يف النشر لقراء أكثر عمومّية   
كان باإلمكان رؤية . بذلك أحرزت أملانيا وضًعا لطاملا كان شائًعا يف فرنسا وبريطانيا. خاّصة هلذه الكتب
 ب اخلليج يف عام         ريلول وقبل ح     أ) 11(ألزمة التالية ل     ذلك يف ا     

منتظم باملقابالت أو املسامهات    عندما طالبت وسائل اإلعالم املستشرقني على حنو        ،  يف أثنائها  و ) م 2003(
 .األخرى
ز خالف عام كبري آخر، كشف كيف أنّ كثًريا من البحث اإلسالمي أصبح ماّدة لالهتمام العام،                رب

( عام   يف) Annemarie Schimmel (اري شيِمل آمنم إىل    الناشرين األملان مبنح جائزة السال     حول قرار رابطة  
ليت أثارت كثًريا من اجلدل، اليت انتقدت فيها سلمان رشدي لكونه قد آذى              ا ،إنّ مقابلتها ).  م 1995

الكاتب يف  مشاعر كثري من املسلمني املؤمنني، القت ردود فعل قوية من كل الذين أّيدوا رشدي وحرية                
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فقد ذهب أحد الزمالء إىل حد اهتام شيمل علًنا بالدفاع عن فتوى اخلميين              . يناالتعبري ضد النظام اإلير   
غري ت ةكن تأثري االهتام كان رؤي    ل. وهذا ما أنكرته بقوة كما أنكره مؤيدوها      . وبتأييد األصولية اإلسالمّية  

 .ثقفنيملوف املعبَّر عنه بوضوح ضد اضطهاد اموقفها تدرجيًيا من موقف السياسي بشكل صريح إىل الوق
 أثناء تبادل ساخن للمقاالت يف الصحف األملانّية الكبرية، مشل كبار املثقفني والصحافيني                 يف

والسياسيني األملان، تركّزت النقطة األساس للخالف حول ما إذا كان املوقف املالئم الذي يتعني اختاذه يف 
غّض ب. دانة والنقض اإلة هو احلوار أم     ّيألشكال األخرى من األصولية اإلسالم    مواجهة األصولية اإليرانية وا   

 النهاية إنّ مهمة البحث     يف ،لى األقل ع ،النظر عن سوء الفهم واالفتقار إىل البصرية السياسّية، ميكن القول         
ع م. ]6[فًا عاًما اإلسالمي يف خلق أرضية للفهم املتبادل واحلوار النقدي مع العامل اإلسالمي قد حققت اعترا             

يظلون عرضة  ،  مواقفهم و ذلك، فإنّ املستشرقني، الذين يدعون إىل فهم أكثر تلوًنا ملآزق املسلمني            
لالهتامات بالرومانطيقية السياسّية، وحىت بالعمى، خبصوص اإلسالم السياسي واحلركات اإلسالمية            

 احلياة  يفعام كلما سخنت القضايا اإلسالمّية      هذه التهمة ُتثار على حنو متكرر متاًما يف السجال ال         . املقاتلة
 .السياسّية والعاّمة

نت النتيجة األخرى للصدام بني الدراسات اإلسالمّية والشرقية ووسائل اإلعالم تأسيس جملة جديدة اك
اهلدف املعلن الينامو، اليت أسستها     . ›INAMO/ ]7[إينامو‹للمعلومات عن الشرق األدىن واألوسط، تدعى       

، تأمني تغطية أكثر كفاية لألزمات ) م1995(حفيني يف عام صن صغار االختصاصيني اإلقليميني والمجاعة م
االجتماعّية والثقافّية يف الشرق األوسط والقيام بوظيفتها جسًرا بني          -والتطورات السياسّية واالقتصادّية  

ة من حزب اخلضر، ويف     هذا املشروع مولته أوالً مؤسسات قريب     . الصحافة واالختصاصيني األكادمييني  
ما بني تقدمي وحتليل    › إينامو‹جتمع  .  التنمية التابعة للكنائس الربوتستانتّية األملانّية      ةوقت الحق مصلح  

املسامهات املنتظمة حول   (التطّورات السياسّية الراهنة مع جمال عريض من القضايا الثقافية واالجتماعّية            
 مسلّطة الضوء بذلك على جناح هذا املزيج اخلاص من            ،)األدب العريب احلديث، على سبيل املثال      

االهتمامات واملقاربات السياسّية والثقافّية الذي َتصدَّر الواجهة يف الدراسات الشرق أوسطية يف               
 .التسعينيات

 ميكن هنا تقدمي سوى عرض انتقائي، وشخصي متاًما، للوضع احلايل للبحث واملؤسسات يف                 ال
تركز على بعض اخلطوط الكربى للخطاب       سذه املناقشة   ه. ]8[مّية األملانية الدراسات الشرقية واإلسال  

 .األكادميي الذي تشكَّل يف مشاريع البحث واملؤسسات األكثر بروًزا
ا يف الفروع املعرفّية األكادميّية األخرى، فإنّ مشاريع البحث يف الدراسات الشرقية واإلسالمّية              مك

 ,Deutsche Forschungsgemeinschaft/]9[صندوق البحث األملاين(اّمة، أمهها ميّوهلا عدد من صناديق البحث الع

DFG (و) صندوق فولكسفاغن /Volkswagenstiftung(]10[ .تظم املشاريع  منى حنو   علقد مّولت هذه    و

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


 

 

65

ضمن اهليكل التنظيمي لصندوق البحث األملاين، ُتجمع الدراسات        . والربامج واملؤمترات املتصلة هبذا احلقل    
ة واإلسالمّية مًعا ضمن موضوع منطقة الثقافات القدمية والشرقّية           سامية واإليرانّية اجلديدة والتركيّ   ال
حتت هذه الفئة تلقى التمويل طيف واسع من املشاريع التارخيية والفقهية واللغوية             ). الدراسات الشرقية (

ملوضوعات اللغوية والفقهية ضمن    والثقافية والسياسّية على مدى السنوات األخرية مع احنياز خاص حنو ا          
/ مراكز البحث التعاونية   (هذا خمتلف بالنسبة ل        . املشمولةالتيار الرئيس للفروع املعرفية        

Sonderforschungsbereiche, SFB (جمموعات التدريب على البحث العلمي و(Granduiertenkolleg) و) وحدات
 كة على بؤرة البحث العلمي املتداخل       يث تعتمد املشار    ح (Forschergruppen)/ البحث العلمي 

 .االختصاصات للربنامج بكامله
الربامج األخرى، تسري مبشاركة    جد يف الوقت احلايل عشرة برامج كهذه، من بني طيف واسع من             وت

أما النصف اآلخر فله بؤرة اهتمام إقليمّية        . التارخيّية السابقة يهتم نصفها تقريًبا بالفترات     . استشراقية
إنّ التعاون بني املؤرخني     . مسلمة أخرى  مل الشرق األوسط أو مناطق وجمتمعات       واضحة تش 

، فإنّ مشاريع )فولكسفاغن(ضمن برنامج أحباث شركة . واألنثروبولوجيني يبدو ممثالً بالشكل األقوى هنا
ما على  الّدراسات اإلسالمّية ممثلة على حنو رئيس أيًضا ضمن الربامج ذات البؤرة اإلقليمّية الواضحة، ك              

سبيل املثال يف الربنامج الراهن املتعلق بآسية الوسطى والقفقاز، ويف برناجمهم جملموعات األحباث الصغرى،             
 .كما هو مذكور أدناه

وسيع املنظورات  ت ،معالى حنو   ع ،نتكالتغريات الكربى يف الدراسات اإلسالمية والشرقية       ا دىإح
 السياق اإلقليمي، خصوًصا    يف البحث يف اإلسالم اتساًعا كبًريا       لقد اتسع . اإلقليمّية منذ أواخر الثمانينيات   

يف القرنني األخريين، مع مشاريع وبرامج دراسات تتراوح من إفريقية إىل آسية الوسطى وجنوب شرقي               
ة كبرية دافهذا النوع من البحث اإلقليمي، الذي متّ تأسيسه يف جامعات خمتلفة واستفاد است. آسية والصني
حتاد السوفيييت السابق، زاد على حنو كبري االستشراف        الالسياسي اجلديد يف الدول الوريثة ل     من الوضع   

لقد أّدى أيًضا إىل تطوير     . املتداخل االختصاصات لكثري من اجليل الشاب من باحثي الدراسات اإلسالمّية         
ألوسط مثل شبه   منظورات مقارنة أوسع، جرى تطبيقها بدورها على بعض املناطق املركزية من الشرق ا            

لقد أغنت إغناًء كبًريا فهمنا للصوفّية، وحركات اإلصالح اإلسالمي          . اجلزيرة العربّية ومشايل إفريقية   
والدول اجلديدة للقرنني الثامن عشر والتاسع عشر، وللشبكات العابرة لألقاليم للعالقات الدينّية والتجارية             

 .سالمي منذ تلك الفترةاليت أصبحت تربط األجزاء املختلفة من العامل اإل
 Zentrum Moderne/ مركز دراسات الشرق احلديث   (وع من البحث قاعدة مؤسساتية يف       ند هذا ال  جو

Orient, ZMO(]11[ .ن هذا املركز الناهض واملستمر يف برلني منذ عام          إ)هو أحد مراكز أحباث     ) م 1996 ،
صص لألحباث التارخيية واالجتماعّية والثقافّية     خمو  هو ،)دوق البحث األملاين  نص(العلوم اإلنسانّية اليت ميّوهلا     
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ألحباث املتداخلة االختصاصات على حنو رئيس      ا ل ركًزم ،حول الشرق األوسط وجنويب آسية وإفريقية     
ت اإلسالمّية  اعماملؤرخني واألنثروبولوجيني وباحثي الدراسات اإلسالمّية اليت تركز يف معظمها على اجملت          

 .الالإسالميوتفاعلها مع العامل 
ضمن العامل  " التشابكات"ت تركز على العالقات العابرة لألقاليم، والشبكات و       ا االجتاه حنو مقارب   نّإ

اإلسالمي وخارجه ميكن رؤيته أيًضا يف األحباث الشرقية األملانية يف جماالت الثقافة واألدب والدين، وحىت               
 Modernity/ احلداثة واإلسالم(ن هذا هو جمموعة العمل رمبا كان املثال األكثر تعبًريا ع. التاريخ االقتصادي

and Islam (ليت متّ تأسيسها أيًضا يف عام        ا)واليت تنظم التدريس وبرامج البحث على أساس        )  م 1996
دفها املعلن التغلب على الفجوة اليت توجد غالًبا بني الفروع املعرفّية            ه. ]12[دورات مّدهتا مخس سنوات   

كانت بؤرة اهتمام الدورة األوىل تفاعالت       . ملانياأاثات املختلفة لدراسات املناطق يف       األكادميّية والتر 
. اجملتمعات اإلسالمّية مع سريورات التحديث اليت كّونت أيًضا اجملتمع األوريب منذ أوائل العصر احلديث             

املتصلة اتصاالً   (داب الشرق أوسطية وحركيتها الثقافية    اآل عنهذه املقاربة تشمل اآلن مشروًعا واحًدا       
، ومشروًعا آخر حول تطور علم التأويل اإلسالمي واليهودي         )األدبية للتارخيانية اجلديدة   وثيقًا بالنظرية 

 -املقارن، ومشروًعا أكرب حول املدن التجارّية يف االمرباطورية العثمانّية كنقاط بؤرية للتطور االجتماعي            
 .الثقايف والعابر للثقافات

 ذات مقاربة منهجية خمتلفة، يف جمموعة البحث        ا مشاهبة تركز على العالقات، مع أهن      كن رؤية بؤرة  مي
عشر، اليت متّوهلا شركة فولكسفاغن وتعمل يف مدينة        حول الشبكات البحثية اإلسالمية منذ القرن الثامن        

رى، لتجربة رمبا ميكن القول إنّ كل هذه الربامج قد استجابت، بطريقة أو بأخ   ). م 1997(بوخوم منذ عام    
ل كبري يف التسعينيات إذ ميكن النظر إليها مجيًعا على أهنا حتاول التغلّب على               كالعوملة، اليت نوقشت بش   

اجلوهرانّية الثقافّية وتقييدات النموذج اإلرشادي القومي السائد يف أجزاء كثرية من العامل اإلسالمي               
اق لتاريخ اجتماعي وثقايف جديد للمجتمعات      يبدو هذا أنه يوحي بوجود آف     . وصوالً إىل الوقت احلايل   

 .اإلسالمّية
تمّدن يف أجزاء خمتلفة من العامل اإلسالمي قد ربط الدراسات اإلسالمية           ال يف التراث القوي للبحث     نّإ

فقد كان هذا مستمًرا ليس فقط يف مشروع البحث املذكور جملموعة العمل            . واجلغرافية منذ السبعينيات  
يف مشاريع  و ،لكبريا) Aleppo Project/  حلب عروشم(بل يف مشاريع أخرى كما يف        ،)داثة واإلسالم حلا(

أصبحت ] احلضرية[هنا، أيًضا، يبدو أنّ الثقافة املدينية       . أخرى اخنرط فيها معهد الشرق األملاين يف بريوت       
 .ة من البحث التمدينالثقايف أوسع كثًريا مما كان احلال يف املرحلة السابق-بؤرة للقاء والتداخل االجتماعي

 اخلطاب األكادميي اهتماًما عاًما متنامًيا باجملتمع والثقافة           يف لها ك الجتاهاتاد خلقت هذه     قل
 ،هذا االهتمام وجد التعبري عنه يف بعض السجاالت الداخلية الكربى         . اإلسالميني يف أوائل العصر احلديث    
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 واألجزاء  طرخيية للتأريخ األوريب للشرق األوس    من الدراسات اإلسالمّية، حول استعمال املقوالت التا      ض
مثلما كانت  ،  ]13[قطة خالف طال السجال حوهلا    ن) تنويرلا(كان مفهوم   . األخرى من العامل اإلسالمي   

املهمة العاّمة لتطوير مصطلحات مقارنة وافية ستبقى       ف. بعض النقاط األخرى اليت متّ تقدميها بنجاح أكرب       
اربة املقارنة والعابرة للثقافات يأيت من      ق االعتراض العام على ُمجمل هذه امل      إنّ. يف عهدتنا لبعض الوقت   

اإلسالمّية وحيذرون من الرؤية    ة  لثقافا) alterity(الباحثني الذين يلحون على الفرادة التارخيية وغريية         
ات املشوشة هلذه الفرادة عن طريق التمسك بإطار النظرية السوسيولوجية أو عن طريق فرض التسمي               

نّ الصدع بني الذين يتبعون مقاربة مقارنة ومتداخلة االختصاصات         إ. ]14[األوربية على التاريخ اإلسالمي   
والذين يلحون على فرادة اإلسالم والشرق وغرييتهما سيظل باقًيا ضمن حقل الدراسات اإلسالمّية يف               

املهمة الكربى لردم الفجوة     أنه جرى فتح منظورات جديدة عديدة يف هذه األثناء، فإنّ              عمو. أملانيا
 .املفاهيمّية بني فهمنا للعامل القروسطي والعامل احلديث تبدو أيًضا ناقصة إىل حٍد كبري

 بني األعمال األكادميّية اهلاّمة إىل حٍد كبري املنجزة يف التسعينيات فيما يتعلق بالقرآن واحلديث                 نم
حلضور افيمكن مالحظة أنّ    . ملتصلة بالقرآن والشريعة اإلسالمّية، سأعّرج فقط على تلك األعمال ا        

إنّ . اإلسالمّي يف أوربة ويف أملانيا أّدى على حنو رئيس إىل اهتمام عمومي وأكادميي زائد هبذا احلقل                 
لألحباث القرآنية، بالطبع، تراثًا قوًيا وراسًخا متاًما يف الدراسات اإلسالمّية يف أملانيا، خصوًصا يف حقل                

لقد أُعطي هذا زمخًا آخر عن طريق االشتغال املثمر على حنو كبري على             . ألديب والتفسري التحليل الفقهي وا  
هذا البعد غالًبا ما ضاع يف البحث األكادميي وهو، بالطبع، ذو أمهية واضحة الندماج              . مجاليات القرآن 

 فقد ركّز على تاريخ تلقيه      أّما العمل اآلخر عن القرآن    . املسلمني يف احلياة الثقافّية للمجتمعات الالّإسالمّية     
 Friederich(يف أوربة املسيحّية وترمجته األدبّية األكثر شهرة إىل اللغة األملانّية، أّي ترمجة فريدريش روكرت 

Rückert(]15[ .قد كانت ترمجة القرآن إىل األملانّية النشاط الرئيس منذ الثمانينيات بني املسلمني كما بني               ف
 . السنوات األخرية يف]16[عّدة ترمجات جديدة وتعليقات منهجيةغري املسلمني، مع ظهور 

) C. Luxenberg (]17[كسنربغس لو ة كتاب آخر، نقدي ومثري للجدل متاًما، عن القرآن هو كتاب             مث
هو االسم املستعار ملؤلف يقدم إعادة تفسري لكثري من املقاطع املختلفة من الكتاب على أساس اللغة                  و

. ا قوًيا يف مراحله األوىل جبماعة دينّية تتكلّم اآلرامّية         النص القرآين برمته قد تأثر تأثرً      السريانية ويزعم أنّ  
هذه الطروحة قابلها باستقبال محاسّي كل الذين ينتظرون نقًدا فيلولوجًيا علمانًيا للقرآن، فيما كان                

 بالكتاب متزايًدا   مع ذلك، فقد كان االهتمام العام     . آخرون حذرين ومتشككني نوًعا ما يف حكمهم      
عقدت أول ندوة   . فظهرت عّدة مقابالت مع املؤلف يف الصحف األملانية وستظهر ترمجة إنكليزية له قريًبا            

دأ الكتاب منذ ذاك احلني جيذب      ب. ]18[)م 2004(حول الكتاب وطروحات مؤلفه يف برلني يف شباط عام          
 يف معظمهم   ا نقاش عام، وهم الباحثون الذين ظلو       املختصني باللغة اآلرامّية واللغة العربّية القدمية إىل       

 .منفصلني متاًما عن احلياة العاّمة
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ديد آخر للدراسات اإلسالمّية يف أملانيا هو منّو اجلاليات املسلمة يف أملانيا ذاهتا، مع وجود عدد                 ج ة حتدٍّ مثّ
تسبون اآلن إىل األقسام الشرقية     كبري من الطالب املسلمني، وهم غالًبا من خلفيات أُسرية معتدلة متاًما، ين           

هكذا كان البحث يف اإلسالم يف أوربة وأملانيا آخذا يف النمّو على مدى السنوات العشر                  . بكطال
اجلانب اآلخر هلذا هو تطوير التعليم اإلسالمي االبتدائي والثانوي، الذي أدخلته بعض حكومات             . األخرية

هذا املشروع متّ   . امج التدريب األكادميي للمدّرسني يف هذا احلقل      الواليات االحتادّية األملانية ويضم بعض بر     
إنّ الالّهوت اإلسالمي   . الشروع به قبلئٍذ يف عّدة أجزاء من أملانيا، خصوًصا يف والية نوردراين فستفالن             
كان تدريب املدرسني   . على وشك أن جيري تأسيسه، وإن يكن حتت تسمية خمتلفة، كموضوع أكادميي            

تطور أيًضا بالتوازي مع التجارب املدرسّية يف هذا احلقل، مع أقسام الدراسات الشرقية                 املسلمني ي 
هذا خيلق  . واإلسالمية اليت تصبح أكثر اخنراطًا يف النشاطات االستشارية ونشاطات تدريب املدرسني            

حول  تغريات يف اخلطاب األكادميي      إىلًضا  أي من املفترض أن يؤدي      هنإمهمات وحتديات جديدة؛ إذ     
ل النقدي ومناقشة األمناط الشرق أوسطية للتعليم الديين والعام، املتبع بني            يلقد بدأ قبلئٍذ التحل   . اإلسالم

إضافة إىل غري املسلمني، وسيصبح بالتأكيد أكثر أمهية بالنسبة         ) مبن فيهم املعتنقني اجلدد لإلسالم    (املسلمني  
 .للسياسات التعليمّية يف أملانيا

ة واخلالفات املتعلقة بتطبيق معايري الشريعة يف        لوثيقًا هبذه املناقشة كل تلك األسئ      تبط ارتباطًا   ري
لقد صار البحث يف الشريعة اإلسالمّية يف السنوات         . السياقات األخالقية والقانونّية للبلدان الالّمسلمة    

نظًرا لعدم  . عات املسلمة األخرية يرسم متييًزا بني الوظيفتني اجلهازّية والرمزية للشريعة يف الدول واجملتم           
وجود هيكل قانوين ومؤسسايت إسالمي معترف به يف معظم أجزاء أوربة ونظًرا للتعبري األخالقي أكثر مما                
هو قانوين عن الدين الذي يسود بشكل كبري يف اجملتمعات األوربية، فإنّ املظاهر األخالقية والرمزية                 

 .ةللشريعة قد اكتسبت أمهية بني أقلياهتا املسلم
وربة ستكون له على األرجح أمهية متزايدة يف البلدان الشرق أوسطية،           أنّ تطّور اجلاليات املسلمة يف      إ

لعلوّية ا ،كما ميكن رؤيته يف العالقات بني أملانيا وتركيا، خصوًصا فيما يتعلق بالروابط الدينّية املسلمة              
 .والسنّية
ات األملانية والشرق   عامى واالعتماد املتبادل بني اجملتم    ودين هذا إىل فكريت األخرية، وهي التفاعل املتن       قي

يد غري مسبوق يف التاريخ األملاين إىل املستوى اجلذري لألفراد          صعد وصل هذا التفاعل على      لق. أوسطية
على . إنّ هلذه العالقات الوثيقة تبعاهتا فيما يتعلق بتركيا، ال بل أيًضا بعّدة دول وجاليات عربّية. والعائالت

ديدة للجاليات العابرة للقوميات، اليت خلقت أمناطًا مستقرة        ى العقود األخرية، ظهرت األشكال اجل     مد
هذا ليس صفة مميزة خاصة باحلركات املقاتلة، بل هو          . نسبًيا من احلياة والعمل بني بلدين أو أكثر        
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ن يعيشون يف أوربة    باألحرى حقيقة احلياة اليومّية جملموعات كبرية من الناس من الشرق األوسط الذي            
 .وأماكن أخرى

د اآلن عّدة معاهد حبث يف أملانيا، مع بعض اجملاالت الرائجة متاًما، تضم باحثني يف العلوم                   وجت
السياسّية والدراسات اإلسالمية يتخصصون يف حتليل وتوثيق التطّورات السياسّية واالقتصادّية يف الشرق             

ة وأملانيا قد تطور    بالشبكات الشرق أوسطية يف أور    و) diasporas/ الشتاتات(لكن البحث حول    . األوسط
رمبا كان االهتمام بالعالقات    . بطريقة ما، إنه ال يزال إىل حّد كبري جًدا يف بداياته           . يف اجتاهات خمتلفة  

حتت مستوى الدول، الذي يوصف هنا بأنه منوذجي يف الدراسات اإلسالمية             " التشابكات"املتبادلة و 
 .انية يف الوقت احلاضر، له عالقة أيًضا هبذا الوضع االجتماعي الثقايف اجلديد يف أملانيا ذاهتاوالشرقّية األمل

بقى أن نرى ما إذا وكيف سينجو املشهد املتنوع واملزدهر للدراسات اإلسالمية والشرقية يف أملانيا،                ي
 االقتطاعات املالّية الشديدة    اليت ُسلّط الضوء عليها هنا مع بعض االجتاهات والتحديات الراهنة، من مذحبة           

 . وسة يف املؤسسات األكادميّية وغري األكادميّية األملانية على مدى السنوات األخريةماملل
ل أن أكون قد متكّنت من إظهار أنّ هذه الّدراسات، على العكس من التوقعات السابقة، قد                  مآ

مع االهتمام املتنامي   .  األخرى حافظت على نفسها بتعاون ملحوظ مع الفروع املعرفية واملؤسسات         
بالقضايا الثقافية، فقد كانت قادرة على احلفاظ على موقعها ضمن امليدان وهو تطور كان له أيًضا تأثريه                 

 .ألوسط يف وسائل اإلعالم األملانيةا قطية اإلسالم والشرتغ يف
 
 ايشموت رفانشِت: ليفتأ
 عدنان حسن: رمجةت
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 عليق ت]6

ه أمر ذو مغزى أن تتعرض ثالث من املداخالت األربع اليت استمعنا إليها خالل هذا اليوم، مبعىن أو                   إن
واحلق أنه من الصعوبة مبكان أن حيدث غري ذلك، وتتفهمون أنين بدوري سأفعل             . آخر، لعمل إدوارد سعيد   

مبناسبة الذكرى اخلامسة   › االستشراق‹ثارها كتاب   فقد انطلقت مؤخًرا من جديد املناقشة اليت أ       . الشيء ذاته 
ين على صدوره، اليت تصادفت عملًيا مع وفاة مؤلفه، الذي أفضل من جهيت أن أحتفظ بالوجه                  روالعش

أو نبذه على   › االستشراق‹ليس ألنه ينبغي جتاهل     . اإلنساين الذي كانه، عوًضا من حصره يف مؤلف واحد        
لة أكثر مما   ئوالعشرين، بل ألن هذا الكتاب رمبا طرح، يف النهاية، أس          الفور، بعد هذه السنوات اخلمس      

إذا ما مسحتم يل بأن أديل بدلوي، فإنين سأذكر فقط ذكرى رد فعلي األول لدى قراءة                 . اقترح من أجوبة  
كنت قد  › االستشراق‹كانت الدهشة متأتية من أنين قبل قراءة        . ، رد فعل دهشة واكتشاف    ›االستشراق‹

بيد أن العامل الذي يعيد إدوارد سعيد تكوينه مل يكن متطابقًا مع            .  مؤلفات مكسيم رودنسون   قرأت بعض 
فإدوارد سعيد يف   . الصورة اليت صنعتها لنفسي عن االستشراق من خالل مكسيم رودنسون أو جاك بريك            

 االكتشاف فكان   أما. الواقع ال يتعرض إىل هذا النمط من االستشراق، املهين فلنقل، إال حنو هناية مؤلفه              
لى حنو رئيس أولئك الذين مل يكونوا حمترفني        عينتج من فك رموز اخلطاب حول الشرق، الذي كان يطلقه           

خادع رمبا، بالنظر إىل املستشرقني احملترمني على كل حال، حىت           › االستشراق‹وهلذا عنوان   . هلذا الشرق 
 .وإن كانت املالحظات اليت حيويها بشأهنم ليست مرفوضة كلها

 من كتاب إدوارد سعيد، بني اخلطاب حول        ا،مع ذلك، استمر االقتران، الذي نتج إرادًيا أو الإراديً        و
الشرق وعمل املستشرقني، طوًعا أو كرًها، يف التأثري يف رؤيتنا لالستشراق، حىت إن كلمة مستشرق                 

حىت إنين أظن أنه كان بريئًا من وهذا ليس راجًعا إىل إدوارد سعيد بالطبع، . اكتسبت بالعربية معًىن حتقريًيا 
 وخصوًصا ملصادفة وقت ظهور كتابه مع عودة ظهور الرتعة           ،لتقاطعاتاهذا االحنراف، بل إىل بعض      

أقصد الكالم عن الثورة اإلسالمية يف إيران واألعمال اليت شجعت على القيام هبا              . األصولية يف السياسة  
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ر هبا إىل االستشراق تظل مصبوغة باخللط فيما بني إنتاج          وإذا بالطريقة اليت ننظ   . حول خصوصية اإلسالم  
يل حول الشرق بأقالم كتاب ونساخني للعموميات وال شك، وقد حتدث هنري لورنس عن ذلك                اخي

 .جيًدا قبل قليل، وأعمال املتخصصني بالدراسات الشرقية
فرين أو غريهم، هو    ، لنستعمل الكلمة األكثر حيادية، من املسا      ‘العموميات’احلق أن شرق أصحاب     و

› Lettres persanes/الرسائل الفارسية ‹خارجية متاًما، طبقًا ملثال       شرق مالئم وشرق خمَتلَس، لغايات     
يث يظهر الشرق مصطنًعا متاًما، وبصفة أكثر عمومية، املثال للطغيان الشرقي           ح) Montesquieu(ملونتسكيو  

 ذكر أمثلة أخرى حلاالت اخُتلس فيها الشرق،        وميكن. الذي أعاد هنري لورانس لنا بناء سلسلة نسبه       
ولنذكر عرًضا أن هذا    . لذي شتم اإلسالم حىت ينتقد املسيحية أكثر      ا) Voltaire( حال فولتري    اوخصوًص

االستعمال الفولتريي لإلسالم استعمل هو نفسه مؤخًرا، لغايات جتارية أو أيديولوجية، ال أدري، بإعادة              
اإلسالم من مفكر    والواقع أن هذا اهلجوم على    . نذ أسابيع م) Zadig(يغ  نشر نص غري معروف ملؤلف زاد     

 .كان يعرف أنه ال يعلم شيئًا عن اإلسالم، نال بعض النجاح لدى اجلمهور
إن ما قيل آنفًا    . هل هناك هلذا السبب مشكلة خمتصة باالستشراق العلمي، واالستشراق االحترايف؟         ف

 من األسئلة،   عبالتأكيد، لكنه ال يقدم جواًبا سهالً على هذا النو         يلقي الضوء كثًريا على هذه املسألة       
الستشراق األملاين،   ل بر ُيَهنسن بافهنري لورانس، على غرار     . باعتبارنا أمام نصني بصياغتني جد خمتلفتني     

د لبحوث األملانية القريبة العه    ل فان رايشموت شِترسم لنا تاريخ االستشراق الفرنسي املنتصر، بينما تعرض         
إال أن نقاط االلتقاء اليت     .  األقل يف موضع االهتام    ىاليت أجريت يف زمن كان االستشراق موصوًما، أو عل        

وأبدأ بتدخل هنري لورانس ألستخلص منه أربعة مسائل        . تتبدى، مع هذا االنزياح، أكثر إثارة لالهتمام      
 .رئيسة

 (رِبلوِد اقتبس، مجلة لبارثليمي      فقد ذكر هنري لورانس، أو     . هي مسألة العاملية   ألوىلاملسألة  ا
Barthélémy d'Herbelot (ستحق أن تكتب حبروف من ذهب على واجهة         ت)ُوالعديد من  ) و فرانس  د لِّيجك

، إذ هنا، من دون    »الثقافة اإلسالمية ينبغي أن تدخل يف الثقافة العاملية ألوربة        « املؤسسات األخرى، وهي    
فان شِت هالسؤال الذي طرح برِبلوِدويتصل هذا الرجوع إىل . قشك، يكمن رهان املناقشة حول االستشرا

ل هناك غريية يف اإلسالم؟، هل اإلسالم آخر حقًا؟، هل هو فريد حقًا؟، هل هو خمتلف؟                 ه: رايشموت
أو ينبغي القول، باستعمال    . فهي من دون شك اجلملة املفتاح اليت جتمع أطراف النقاش حول االستشراق           

دراسات الشرقية نفسها،   لا» موضوعات«جتمع، مبقدار ما هو صحيح اليوم إن بعض         املاضي، إهنا كانت    
وهو ما  . مل تعد لديها الرغبة يف أن تعّد جزًءا من الثقافة العاملية، وهنا التطور اجلديد الذي ينبغي مواجهته                

 .ال خيفف مطلقًا من أمهية السؤال
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 اندماج العرب يف السلسلة احلضارية اليت       ندما حلل هنري لورانس منشأ القوة الفائقة، تكلم عن         ع
. واحلال أن هذا االندماج غائب اليوم، ومنذ بعض الوقت         . ر واليونان إىل عصر النهضة    صبدأت من م  

والسؤال هو ملعرفة ما إذا كان هذا النقص        . وعلى كل، فلم يتمثله خطاب الثقافة األوربية حول ذاهتا         
ونعود، يف احلال، إىل    . هذا االندماج للعرب مل جير متثله حقًا      حصل يف حلظة حمددة، أم أنه ناتج من أن          

 .إىل انضمام الثقافة العربية يف الثقافة العاملية ورِبلوِد

. »ختراع العربا«عندما تطرق إىل ما دعاه ) الرتعة القومية(اليت سأتعرض هلا هي مسألة  لثانيةاملسألة ا
 ،آخر، أكثر قرًبا  " اختراع للعرب "نا ميكن أن نفكر بِ    واملقصود هنا هو هناية القرن الثامن عشر، لكن        

ورانس ل إيه أعين جتربة يت. ونتائجه السياسية أكثر أمهية رمبا من محلة مصر، لصريورة الشعوب املعنية اآلنية
)T.E. Laurence (إين أذكر بعض املناقشات اليت عّد فيها تعريف         . لذي يعرفه هنري لورانس جيًدا    ا) العرب

. إىل تقسيم املنطقة بالطريقة املعروفة      املزعومني، كأصل يف أشكال سوء التفاهم اليت أفضت         )األقحاح
فيكون الربيطانيون سعوا هبذا الصدد إىل تسويغ عدم اشتمال مشروع اململكة العربية لسورية العربية،                

جتاه القومي ليس   وهذا يعين أن هذا اال    ). املشرقيني(وليس  ) العرب األقحاح (بسبب أنه مل يكن يعين إال       
اته إىل فترات أخرى غري القرن الثامن       ادتدامفقط طريقة يف التفكري، بل طريقة يف العمل أيًضا، كانت له            

يتساءلون عمن هم   " اخلرباء"وحىت يف هذا اليوم، ويف هذه اللحظة، رمبا يوجد يف واشنطن بعض             . عشر
 أهنا نظرية حول عروبة العراق، جتري       ويكفي حبث سريع للعثور على حبوث تدعي      ). العرب األقحاح (

 .اشنطنومناقشتها يف 

ويبدو يل أن مثال روبري مونتانيه يوضح       . هي موضوع القوة الفائقة لالستعمار واهليمنة      لثالثةااملسألة  و
فمن الصعب يف الواقع إقناع الغربيني، وامسحوا يل هبذا         . ذلك، ال سيما أنه يأيت معاكًسا ملا يقال يف العادة         

أخذت دائًما يف احلسبان خالل القرن العشرين  ألوسطاتعبري اجلوهراين، بأن السياسة الفرنسية يف الشرق ال
وعندما تقول هذا لسياسي فرنسي، يرد عليك بشيء من التعايل بأنك           . االستمرارية بني املغرب واملشرق   
ملنظرين هلذه الفكرة، حىت وإن كانت      واحلال أننا جند يف مونتانيه أحد ا      . ال تفهم شيئًا يف السياسة الفرنسية     

 . أبعد، رمبا إىل األمري عبد القادر ومشروعات اإلمرباطورية الثانيةنترجع إىل زما

ففي هناية تدخله، يتكلم هنري لورانس عن       . تتمثل يف الدراسات الشرقية مبعىن الكلمة      لرابعةااملسألة  و
لكننا ميكن أن نتكلم أيًضا عن اجلمع بني هاتني          . تردد املستشرقني بني خدمة السلطة ومناقشة اجملتمع      

 اليت كان عليها معاجلة موضوع شرقي صميم، ،)Stasi (نة شتازيجلوظيفتني، وخصوًصا عندما نفكر يف لا
 .ومن مث االستعانة باملستشرقني

 ايشموت، حول تدخل املستشرقني األملان أكثر فأكثر يف النقاش         ر فانشِتقودين هذا، إىل ما قاله      يو
د هنا اللوحة اليت رمسها هنري لورانس للقرن الثامن         جنا  رمب. العام، على حساب التقاليد األكادميية احملضة     
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. رفة املستشرقني احملترفني  معهميش  لتاستعمال اخلطاب الذي ينتجه أصحاب العموميات        : عشر، أي 
 اجملتمعات اإلسالمية،   وهكذا نالحظ أن الذين يلومون املستشرقني على تساهلهم إزاء بعض الظواهر يف           

ومن هنا، ينبغي الرجوع إىل السؤال      . يعتمدون هم أنفسهم على معرفة مزعومة باإلسالم أو بالعامل العريب         
 .الكبري الذي تطرقنا إليه آنفًا حول غريية اإلسالم

ما الحظ وأنا أدرك بالطبع، مثل. ى املستشرقني مسؤولية جلية هبذا الصدد، لكنهم ال يتحملوهنا دائًمالع
رقني السياسية متصلة بالضرورة مع موضوعات دراساهتم،     شأن ال تكون خيارات املست    ،  يشموتار فانشِت

لكن ما أفهمه بصعوبة هو أن يستطيعوا اإلدعاء        . وأن يكونوا من اليسار أو اليمني ضمن جمتمعاهتم اخلاصة        
، من عقدة بالتفوق إزاء     ) م 2004(م  بأهنم متخصصون يف الشؤون الشرقية وهم ينطلقون، اليوم أيًضا يف عا          

وسيكون هذا تأكيًدا أن االستشراق استحواذ هدفه اهليمنة على          . بونه على أنه شيء   راآلخر الذي يقا  
لكنهم لسوء  . فنحن مجيًعا نعرف مستشرقني من هذا الطراز، وهم ال ميثلون إال أقلية حلسن احلظ             . اآلخر

 .ن رمبا أكثر من غريهم يف نقاش اجملتمعاحلظ أكثر من ُيستمع إليهم، ألهنم يتدخلو
األمر ال يتعلق باحنراف فقط، بل مبشكلة منهج حقيقية، وحىت مبشكلة يف بنية الدراسات                حلال أن او

فليس ضرورًيا بالطبع أن يكون املرء يف حال تقمص وجداين مع موضوع دراسته، لكن              . الشرقية نفسها 
كما رأينا يف بعض التقاليد األخرية لالستشراق الفرنسي أو يبدو يل صعًبا أن يكتب ضد موضوع دراسته، 

 .الدراسات الفرنسية حول الشرق
و الطالب املتحدرين من اهلجرة يف      أ ،نقطة األخرية اليت أود التطرق إليها هي مشاركة املسلمني         لا

ذا كان  لى غرار هنري لورانس متسائلني عما إ       ع فان رايشموث شِتوقد تكلم عنها    . الدراسات الشرقية 
بيد أن  .  اجملتمع يف الشرق األوسط    يفستكون له تأثريات     سالم أو اإل عنهذا سيغري اخلطاب األكادميي     

رمبا تكون جديدة يف ما يتعلق بأبناء املهاجرين         . ما يبدو أهنما يظنان   ك ،هذه الظاهرة ليست جديدة   
ملؤكد أن ارتقاء الشباب املتحدرين من      من ا و. اجلزائريني أو املغاربة يف فرنسا، وأبناء األتراك يف أملانيا         

. بلدان األوربية واندماجهم يف هذه الدراسات قد يؤثر يف تضخم أعداد املستشرقني اجلدد             لاهلجرة يف ا  
فنحن يف مدينة   .  يف األساس تقليد يرجع إىل أكثر من قرن        يه راسات الشرقية لدقيني ل شرلكن متابعة   

 ،وسفي جامعة القديس    يف) هد اآلداب الشرقية  عم( و )بريوتب معة األمريكية اجلا(مارست مؤسستان مها    
لى بعد مخسني   ع ،وحنن أيًضا . لدراسات الشرقية منذ القرن التاسع عشر طبقًا ملناهج االستشراق الغريب         ا

/ موسوعة اإلسالم ‹عاًما من التدخالت األوىل ملتخصصْين ذوي أصل عريب يف عمدة االستشراق اليت هي              
L'Encyclopédie de L'Islam‹ .عراقي عبد العزيز الدوري يف      لما الفلسطيين وليد اخلالدي وا     أهن ظنوأ

تيار النخبة  اخوبصفة أكثر عمومية، ميكن القول إن القرن العشرين شهد            . سينيات القرن املاضي  مخ
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 الكثرة  ن هبذه حنديًدا  حتوهلذا السبب   . يت عممها املستشرقون  لا اهج الدراسات الشرقية  مناألكادميية العربية   
 .نا أو جمتمعات قريبة منهاتيف اجلامعات الفرنسية لكتابة أطروحات حول جمتمعا

صدى املمكن حصوله يف جمتمعات الشرق األوسط        ال عننين لن أهترب، مع ذلك، من السؤال         كل
فكر إال أنه لإلجابة عنه ينبغي جتاوز موضوعنا والتعرض إىل تطور ال          . ملشاركة الطالب املتحدرين من اهلجرة    

ات الشرقية، بل وجتاوزت ذلك إىل مالمسة الفكر        سصحيح أن اجلامعات العربية تبنت تقنيات الدرا      . العريب
قرآن ال عنراسة   د يشموتار فانشِتوقد ذكر   . فالفكر النقدي اليوم شديد البعد عنا     . النقدي، لكنها فارقته  
يف األرض العربية، بينما كان باإلمكان       الصعوبة مبكان نشر مثل هذا الكتاب        منيث   ح تربطه بتقليد سرياين  

› حممد‹لنفكر يف املشكالت اليت لقيها مؤخًرا كتاب         و. رينيات أو ثالثينيات القرن املاضي    عشنشره يف   
 .نذ أربعني عاًمام ،لرودنُسن، وهو كتاب معروف جيًدا

امعيي العامل  ا يف الواقع ما ينبغي على االستشراق، استشراق املتخصصني، أن يقوله لنا، حنن ج               ذه
فقط، واستشراق سيكون هذه املرة أمريكًيا باخلصوص،        ستشراقضوعات لال موفحىت ال نصري ثانية     . العريب

علينا أن نعيد امتالك جزء من تقاليد الدراسات الشرقية، الذي يرتكز على الفكر النقدي واملقتضيات                  
 .األكادميية

 
 ري قصريمس
 حممد صبح: مجةرت

 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


 

 

75

 حىت ال ننتهي من العلوم الشرقية: الصة عامة خ]7

، يبدو  ›االستشراق‹ور كتابه   صدى  علاة إدوارد سعيد، ومخسة وعشرين عاًما       وفى  علهر   أش ورمرد  بع
 هذا املؤلف احلاد، ومل ننته بعد، بصفة عامة، مع االستشراق، ودعوى االهتام             مع احلوار   منأننا مل ننته بعد     

ديًدا حتن عمَّ نتكلم    كول. د أظهرت مناقشات هذا اليوم الدراسي ذلك جيًدا       قو. تبار مل ختتتم  وإعادة االع 
 .مصطلحات مناقشتنا؟مل يكن من الواجب، يف البدء ضبط أ. ؟دما نتكلم عن االستشراقعن

. اك ثالث جمموعات متمايزة إحداها عن األخرى، لكنها حتتفظ بعالقات متبادلة شديدة التقارب             نه
 سياسية الختراع شرق يتميز ةإن االستشراق ممارس. العلوم االجتماعيةو ،العلوم الشرقيةو ،ستشراقهي اال

والعلوم الشرقية ختصصات ال تزال تعيش مع       . بغرييته املطلقة وعالقة الشعور بالنقص الدائمة مع الغرب       
 أما العلوم   .إذ ظنت نفسها متميزة، ومتجانسة مع هذا املوضوع املختلف          : وصمة خطيئة أصلية  

. االجتماعية، فمجال تطبيقها خمتلف، ألنه ليس يف هذه احلال شرقًيا إال من باب االحتمال وليس بنيوًيا                
فعن أي شيء تكلمنا إذن بصفة أساس؟ عن العلوم الشرقية، وليس عن االستشراق وال عن العلوم                   

كما طرحنا هذا   .  الرأمسال اجلغرايف  تكلمنا عن مسامهتها يف املعرفة، ويف     . االجتماعية املطبقة على الشرق   
هل خلقت العلوم الشرقية االستشراق باعتبارها أظهرت، أو أرادت إظهار، عالقة النقص هذه              : السؤال

ضفاء الشرعية إ. باعتبارها أسهمت يف إضفاء الشرعية، علمًيا، على املشروع االستعماري؟و ،إزاء الغرب؟
وارد سعيد ألنه مل يؤكد قط أن العلوم الشرقية كانت السبب           وليس احلث، إذ جيب االعتراف بالفضل إلد      

 .ار، بل طرح فقط أهنا عملت متالزمة معهميف االستع
ارستها مميث كانت    ح لواقع، أن العلوم الشرقية، مثل أي علم، جعلت من موضوع حبثها شيئًا             او

. وع ليس وحيًدا بل متعدد    ظهر يف التحليل األويل أن املوض     ي. ولكن بأي موضوع يتعلق األمر؟    . توضيعية
يسمح لنا بقياس   ،  َهنسنُيبه هنا هنري لورانس وبابر       روتاريخ العلوم الشرقية يف فرنسا وأملانيا، الذي ذكّ       

 .الفرق

http://www.al-maktabeh.com



 

 

76

عصر الكالسيكي، على الدافع السياسي لالهتمام الفرنسي بالشرق        اليف ما يتعلق ب   ،  د مت اإلحلاح  قو
صر هذه الوظيفة وهذه الفئة من الناس الذين        ع). Drogmanat/ ةترامجلا(و يف الواقع عصر     ، وه اإلسالمي
ميثلون الوسطاء بني القوى السياسية والتجارية، الفرنسية والعثمانية يف         و) Levantins(» املشارقة«يسمون  

لة قوية مركزية، التغلغل    ودلفاملقصود  . وهو أيًضا عصر مجع النصوص واملخطوطات الشرقية      . هذه احلال 
، واالقتراب أخًريا من    ةوإقامة نقاط اتصال مستقرة إلنشاء عالقات تعاقدية مع السلطة اإلسالمي         يف الشرق   

ن أقباط وسريان   م ،ملسيحينيا: يف هذا الشرق اإلسالمي، أي     ،  ىل الغرب  إ هؤالء املعتربين األقرب  
 .وكلدانيني، إخل

كن املشهد يف العصر    ل. ثل هذا املشروع ال ينتهي مع هناية العصر الكالسيكي، بل على العكس             مو
، »استبدادًيا«غة التنوير، من بني نعوت أخرى       ، بل بحيصق  رلشفا. صبح أكثر تعقًدا  ي) ر التنوير صع(املسمى  

: ويف هذا املوضوع تستخدم املقاربة العلمية سنًدا خلطاب مزدوج         . وباعتباره كذلك عقيًما ومضطهًدا   
 هو الذي يفسر، بل يسوغ التوسع الغريب يف          فعقم اآلخر الشرقي  (خطاب تارخيي يفسر تقدم الغرب       

والتنديد ). إن االستبداد الغريب يتربص به، وقد يتغلب      (قم املمكن للغرب    ع، وخطاب فلسفي عن ال    )أراضيه
 .بكل استبداد، سواء هنا أم هناك، هو الصياغة السياسية، من قبل فالسفة التنوير، للدولة ذات احلكم املطلق

لكن هذا املوضوع   . االستبداد الشرقي :  وخلق موضوع هو   ،)Objectivation(ناك إذن توضيع    هف
فاالستبداد ليس صفة ذاتية للشرق،     . طيِّع، وميكن لنقطة تطبيقه على اخلصوص أن تتغري        » بدادتاالس«

 .والتوضيع ليس صرًحيا ألنه يترك اجملال لتنقالت تصوراتية، وإلمكانية املقارنة املزعِزعة كأولوية
إهنا حقبة  . دهتسن هياالستعماري، منذ القرن التاسع عشر، يساند املمارسة اإلثنوغرافية و         املشروع   نإ

. العرب، واختراع العرب، اليت يتكلم عنها هنري لورانس، وهي أيًضا حقبة القبائل، واختراع القبائل               
لعشائر والعائالت  يف تعني عندئذ بصفة إلزامية القبائل وا      ك ،لى سبيل املثال  ع ، املغرب يفني  يبك بريك   اجف

ة اليت ابُتدعت واملفروض فيها أن متثل الواقع         يلتتم إدارهتا، وكيف يدَخل الناس يف هذه األطر القبل         
/ عهد الفرنسي لآلثار والفن اإلسالمي  ملا(هي أيًضا فترة    و). رسة اجلزائر دم(إهنا فترة ما يدعى     . ؟»بالطبع«

L'Institut français d'archéologie et d'art musulmans (ترة التأطري  ف. بري مونتانيه رو دمشق الذي نّشطه     يف
 . الثقافات والبىن االجتماعية التقليديةىواحلفاظ عل

. ملعارض االستعمارية هي الواجهة اليت ُيعرض فيها ما يظنه اإلثنولوجيون واإلثنوغرافيون أمًرا مقرًرا            او
مال اإلثنوغرافية، اليت تبين هويات إنسانية      هل هناك خصوصية استشراقية هلذه األع     : لكن السؤال يطرح  
ال جيب أن ننسى أن     و. فهمها هي نفسها وتقوم األنظمة اإلدارية حبصرها؟      تأي حىت   : كهذه حىت تقارهبا  

وهناك مثال بسيط   . عمليات خلق هويات إنسانية مماثلة جرت يف فرنسا، وعلى نطاق أوسع يف أوربة             
) Le musée Arlaten d'art et de traditions populaires/ اليد الشعبية حف آرالتني للفن والتق   تم(على ذلك هو    
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في الوقت نفسه الذي تفرض     ف). Arles( آرل   يف) Frédéric Mistral(ذي أنشأه فريدريك ميسترال     لا
/ ربوفانساللا(اإلثنوغرافيا الشرقية نفسها، وتبين عرًبا وبربر وسريان وقبلية، يبين فريدريك ميسترال              

Provensal(،   وماذا نقول عن اختراع الربوتون      .  والعائلة املمتدة، إخل)Broton (إذا ف.  هذه الفترة ذاهتا؟   يف
كانت هناك هيمنة، وهناك بالفعل صلة بني هيمنة سياسية وحتقيق إثنوغرايف، فليس مؤكًدا أن تكون                 

ما أعنيه هو أن    . لشرقال تكون احملطات الفرنسية البعيدة عن املركز عندئذ يف ا         ، وإ مقتصرة على الشرق  
اخل فرنسا نفسها، خالقًا هكذا حمميات ومالذات       داملشروع التوسعي مل يوجد يف اخلارج فقط، بل حىت          

 .داخلية
يًدا أهنا يف فقه اللغة  جَهنسنُيإذ يبني ! دو العلوم الشرقية األملانية شديدة البعد عن هذا املسار الفرنسيبت

واحلق أن الدول ذات اللغة األملانية، قبل العصر         . عمل رجال دين  أوالً، وهي يف جزء كبري منها من         
. مل تكن أملانيا، ومل تكن توجد فيها إرادة مركزية قوية ملعرفة الشرق واإلقامة فيه، لالجتار معه                 احلديث،

الدراسة  اليت متثل تقدًما كبًريا من الناحية املنهجية، يف           ،)Arabistik(وحنن ندين للعلوم الشرقية األملانية      
ن معجًبا بأعمال اك) Sylvestre de Sacy(فمن املعروف أن سيلفستر دو ساسي . الشكلية للغات والنصوص

 Grammaire/ حنو بور رويال‹على منط › Grammaire de l'arabe/ حنو العربية‹زمالئه األملان، وهو الذي ألف 

de Port Royal‹،   بآلية التركيب والتعبري من أسلوب علماء       ه، يقترب بشكليته وباهتمامه   أن ظن لكنه كان ي 
ص يف الدراسة الشكلية    خاى حنو   علمهة الدراسات األملانية كانت ملحوظة      اإال أن مس  . فقه اللغة األملان  

 .للنصوص، الغائبة عن الدراسات الشرقية الفرنسية
والتوالدات ن وجهة فقه اللغة، والكشف عن مستويات اإلعداد، واملتغريات،          م ،عمل على النصوص  لا
ب املقدس، يعيد تأليف تاريخ له، ويصف       اوعندما يطبق فقه اللغة يف القرن التاسع عشر على الكت         . فيها

ص يصنع ما هو    خاى حنو   لع) Nöldecke(وعندما يطبق على القرآن، مع نلدكه       . عملية إعداد طويلة له   
.  جيعل منه شيئًا مبنًيا، نتيجة هتيئة وإعداد       إذ جيعل من هذا النص، كالم اهللا املعجز، شيئًا قريًبا، ألنه          : أكثر

ذا ما كان الهوتًيا    إ ،إال أن فقيه اللغة   .  يدي فقيه اللغة معقًدا وطباقًيا ودنيوًيا      نيصبح القرآن ب  ي ،وباختصار
 .فسيجعل من القرآن شيئًا معروفًا، له مكانه يف كون موحِّد، ومل يأت ببساطة من السماء

. »على حدة «ماعية هذا، سؤال ملح هو ملعرفة ما إذا كان هذا الشرق             داخل شرق العلوم االجت    يف
مهلت لوقت طويل اإلسالم على      أ يةآسوعلوم  . دثنا مارك غابريو طويالً عن الشرق اآلسيوي      حولقد  

وكان ينبغي انتظار النصف الثاين من القرن التاسع        . عكس ما خصصته من اهتمام للهندوسية وللبوذية      
 .الم مكانه يف إندونيسيا واهلند وماليزياعشر الستعادة اإلس

ذا النسيان، املتعمد متاًما، ميكننا الظن أن أحد األجوبة يتمثل يف النظر إىل هكننا إذا تساءلنا عن أسباب ل
ومارك غابريو يفصح لنا عن إشارة إذ يقول إن الدراسات اآلسيوية           . هلندوسية أو البوذية هذه    ا يةآسفائدة  
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وفيقية ت. وعة عدم التجانس بني األديان من جهة، والرتعة التوفيقية من جهة أخرى           كانت تتنازعها موض  
 .تبدو جمارية لروح العصر اآلن، وتكون أسلوًبا يف إعادة االعتبار إىل اإلسالم، نوًعا ما

. تفيد يف شيء ما   ) اإلسالم واهلندوسية ال يتماسان   (ظهر أن موضوعة عدم التجانس بني األديان هذه         ي
الكلمة لتجريب    هذا الشرق اآلسيوي، هو خمترب مبعىن       أن ظنأ. تفيد يف ترسيخ نظريات عامة    فإهنا  

 Homo) (اإلنسان املتراتب ( ونظريته يف    ،)Louis Dumont(وُمن   د يلوإذ خيطر يف بالنا      . النظريات

hierachicus(،             كس فيرب ما  ومنظومته املغلقة يف الطبقات اليت ال مرد هلا، كما ينبغي التفكري أيًضا يف) Max 

Weber(،وتستعمل اهلند منوذًجا، منوذًجا لتمثل عام يف . ئما الذي صدرت عنه أول صياغة للبناء التراتيب الد
يبدو يل الشرق البعيد هذا املكان الذي ال يكونه الشرق            : اإلمكان نقله، ومكاًنا لصوغ التصورات    

ا، ِلَم ينبغي إفراغ اإلسالم من هذا الشرق        ومن هنا نفهم جيدً   . القريب، أي مكان ُيجرب فيه النظري     
كما نفهم أيًضا، ِلَم تكون املوضوعات املقترحة       . فهو يشوش النموذج، ويفسد الصورة النهائية     : البعيد

 .حديثًا حول التوفيقية املعممة مفيدة يف إعادة النظر مبثل هذه التنظريات املقنعة أكثر من الالزم
طرق إىل العلوم الشرقية هذه األيام إذ ال بد هلا من أن تنافسها بفاعلية              د أن أختم هذه اخلالصة بالت     وأ

كاالقتصاد وعلم االجتماع وعلم    : لعلوم االجتماعية اليت تتخذ ببساطة الشرق ميداًنا لنشاطها       ا ،وعن حق 
لعلماء بني جيًدا أن اجلمعيات املهنية الوطنية والدولية ل        ي يشموتار فانشِتمع أن   . السكان والتاريخ، إخل  

ترى هل نعيد   . تستمر يف االنعقاد   املستشرقني مزدهرة، وأن حلقات البحوث أو امللتقيات االستشراقية       
. يس متاًما، وتفصل تيارات التعارض يف املنهج غالًبا اجلمعيات اجلديدة عن تلك القدمية             ل. إنتاج القدمي؟ 

 .بعد إىل علوم معتادة كغريهاومل جير حتويلها . لوم الشرق عن الشرق مل يكتملع" فكاكنا"لكن 
ىل حاالت   إ يشموتار فانشِتفقد تعرض   . ل عسري و هذا التح  أنبني   ت ض األحداث اجلارية  بع نإ

هذا يعين وضعهم يف الواجهة،     و. اري شيِمل آمنيستجوب فيها علماء مستشرقون أملان على املأل، من مثل          
لوهم، يف مناقشات ُيزعم أهنا مناقشات      وتسليط الضوء عليهم، يف مواجهة الصحافيني، وهم يدلون بد         

جة أهنم يفاخرون مبعرفة    حب ،باسم ماذا؟ . مون غالًبا بالبعد عن الواقعية والسذاجة املستنكرة      هفيت. جمتمع
ويبدو أن هذا الفارق املالحظ بني عمل العلماء والطلب         . ليست متناسبة مع الزمن، وبعيدة عن الواقع      

لذي يستجوب،  اولكن أليس ذلك كذلك ألن العامل املعين، أو         . هوماالجتماعي يصبح صارًخا، وغري مف    
 .مل يتخلص من لغة العلوم الشرقية هذه، املختصة، والغريبة شيئًا ما عن لغة العامة؟
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13 For a bibliographical overview of the contributions to this debate see Stefan Reichmuth, “Arabic Literature and Islamic 
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14 For a statement of this position see Tilman Nagel, “Die Ebenbürtigkeit des Fremden - Über die Aufgaben arabistischer 

Lehre und Forschung in der Gegenwart”, ZDMG 148, 1998, 367-378. 
15 A carefully annotated  reedition of Rückert’s translation was published by Hartmut Bobzin: Der Koran. In der Übersetzung 

von Friedrich Rückert. Herausgegeben von Hartmut Bobzin,  mit erklärenden Anmerkungen von Wolfdietrich Fischer, 
Würzburg: Ergon Verlag 1995. 

16 Der Koran. Arabisch - Deutsch. Übersetzung und wissenschaftlicher Kommentar von Adel Theodor Khoury, Gütersloh: 
Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn, vols. 1-12, 1990-2001. 

17 Christoph Luxenberg: Die syro-aramäische Lesart des Koran: ein Beitrag zur Entschlüsselung der Koransprache, Berlin: 
Das Arabische Buch 2000. 

18 For a long interview with the author and a critical summary of Luxenberg’s thesis see Süddeutsche Zeitung, 24.2. 2004,  15: 
“Der Fuchs und die süßen Trauben des Paradieses. Wieviel Philologie verträgt der rechte muslimische Glaube? Ein 
Gespräch mit dem Islamwissenschaftler und Koranübersetzer Christoph Luxenberg”, Stefan Wild: “Die Sinnlichkeit des 
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